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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milena Ramos de Lima e Souza

 Cod. Proc.: 151499 Nr: 1736-59.2017.811.0007

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartorio Dalla Riva - 2º Ofício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:9469/MT

 Ante o exposto, reconhecendo a perda do objeto, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Sem custas.CIÊNCIA ao 

requerente e ao interessado Willians Antonio Gonçalves. Oportunamente, 

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

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

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003202-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONTIVAL CARDOSO LEAL (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 13194562, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002667-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. D. S. D. S. (EXEQUENTE)

J. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. B. B. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002667-45.2017.8.11.0007. AUTOR: 

JESSICA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA RÉU: ADRIANO BENEDITO 

BARROSO DA CRUZ Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 

2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, diante da presunção de 

veracidade da afirmação (pessoa física) de que não possui recursos 

suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos 

do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) O presente feito deverá tramitar sob 

segredo de justiça, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do 

CPC. 4) Tocante à execução de alimentos referente aos meses de 

janeiro/2018 e fevereiro/2018, pelo rito do art. 528 do CPC/2015, CITE-SE a 

parte executada pessoalmente, EXPEDINDO-SE, para tanto, mandado, para 

efetuar o pagamento da obrigação alimentar em atraso, bem como as que 

se vencerem no curso da execução, no prazo legal de três (03) dias, 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser-lhe decretada a prisão civil (artigo 528, §§ 3º e 7° do CPC/2015). 5) 

Se necessário for, poderá o Sr. Oficial de Justiça utilizar-se dos 

benefícios do artigo 212, § 2º, do CPC/2015. 6) PROVIDENCIE a Secretaria 

de Vara o cadastramento da menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, 

também na qualidade de autor, se for o caso. 7) PROVIDENCIE, também, o 

necessário para publicação da presente decisão no Diário de Justiça 

Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação para as ações que 

tramitam em segredo de justiça. Ciência à Defensoria Pública e ao 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 

14 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000571-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BATISTA DE OLIVEIRA PERUGINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000571-23.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ELZA BATISTA DE OLIVEIRA PERUGINI RÉU: ESTADO MATO GROSSO, 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Trata-se de ação declaratória de negativa de 

propriedade e inexigibilidade de débito c/c cancelamento de protesto de 

certidão de dívida ativa c/c indenização por danos morais e tutela 

provisória de urgência ajuizada por Elza Batista de Oliveira Perugini em 

face do Estado do Mato Grosso e o Detran-MT, todos devidamente 

qualificados. Da análise dos autos, em síntese, pretende a parte autora a 

procedência da ação para que seja decretado que o veículo descrito na 

inicial não é de sua propriedade, deste modo, afirma que os débitos 

tributários a ela atribuídos são inexigíveis, bem como, pugna em sede de 

antecipação de tutela a sustação do protesto junto ao cartório competente, 

assim como, pleiteou pela concessão das benesses da Justiça Gratuita. 

Alega que, o companheiro da autora, que foi qualificado como empresário, 

tentou adquirir empréstimo para impulsionar seu negócio, no entanto, lhe 

foi negado em função de que a sua esposa (requerente) está com um 

protesto em seu nome. Ao pedido de justiça gratuita, denoto que a parte 

autora declarou não dispor de recursos suficientes para arcar com as 

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

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

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

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

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

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

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

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

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

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Para demonstrar um critério objetivo, a Defensoria 

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

como critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que 

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

no caso concreto, a parte autora alega manter união matrimonial com 

empresário e a presunção de necessidade resta debelada, necessitando 

aquele que requer assistência gratuita prove sua condição de 

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

se enquadrar no critério estabelecido para a presunção da necessidade 

poderá requerer a assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral 

do Estado demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar 

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

honorários de advogado e custas processuais sem prejuízo do seu 

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

caput deste artigo poderá ser apresentado com o preenchimento de 

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

declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de avaliação 

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

aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que o 

requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior”. Por essa razão, INTIME-SE, novamente, a parte autora para, no 

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

comprovam a hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de 

imposto de renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de 
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água dos últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios 

da justiça gratuita. CONSIGNA-SE que o presente despacho observa o 

disposto no art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida 

manifestação, CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 14 de 

maio 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003103-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. K. F. (REQUERENTE)

R. D. F. (REQUERENTE)

P. H. K. F. (REQUERENTE)

P. D. S. B. (REQUERENTE)

A. D. S. F. (REQUERENTE)

S. A. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. S. (INVENTARIADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que compareça a Secretaria da 

Primeira Vara Cível, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de subscrever o 

Termo de Primeiras Declarações, ao teor do Art. 620 do CPC. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003314-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. R. D. S. (AUTOR)

A. R. F. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Requerida, 

nos termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Contraproposta apresentada pela Parte Autora sob Id 13217461, no prazo 

de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 62477 Nr: 2153-90.2009.811.0007

 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: Marcolino Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Pires de Camargo - 

OAB:OAB/SP 250594, Edésio do Carmo Adorno - OAB:MT 8.615, 

Margarida do Carmo Adorno - OAB:OAB/MT 10.825-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Correia da 

Silva - OAB:5871-MS

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

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

parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca da 

devolução da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 4560-64.2012.811.0007

 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: ECFV, Eduardo Silveira Fraiz Vasques, João Haylgton 

Canhos, Diana de Carli Canhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Delta Construções 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Domingues 

Marquezini - OAB:15852/MT, Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de redesignação de audiência de instrução designada 

para o dia 15/05/2018.

Às fls. 588, o Estado de Mato Grosso pugnou pela decretação de nulidade 

da intimação por carta e encaminhamento dos autos, mediante remessa 

pelos correios.

 De antemão, vejo que assiste razão ao requerido quanto ao pedido de fls. 

588, portanto, DECLARO nula a intimação da Fazenda Pública por carta de 

intimação pelo correio.

Ainda, em observância ao que dispõe o § 5º do artigo 412 da CNGC/MT, 

bem como o artigo 183, §1°, do CPC/15, diante da prerrogativa conferida 

as Fazendas Pública, REMETA-SE os autos ao Estado de Mato Grosso 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Quanto ao pedido de redesignação, acolho a justificativa de fls. 585/587.

REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento anteriormente 

designada, para o dia 03 de julho de 2018, às 13h30min, mantendo-se 

inalteradas as determinações da decisão de fls. 579/579 verso.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000549-62.2018.8.11.0007

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:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 1000549-62.2018.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

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

Oficial de Justiça de ID. 13170159, para manifestação no prazo de cinco 

(05) dias. Alta Floresta, 14 de maio de 2018. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 141606 Nr: 3858-79.2016.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Rodobens S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daparé & Daparé Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:SP/236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Brunetto - 

OAB:20128/MT, Eduardo Henrique Vieira Barros - OAB:MT/7.680, 

Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:MT/ 5.222, Nícolas Massaharu 

Ishitani - OAB:15285-MT

 Vistos,

 Diante da comprovação do fim do período de blindagem, bem como da 

inércia da parte requerida (199), defiro o pedido de fl. 202 e determino a 

expedição do mando de busca e apreensão do bem, devndo o polo ativo 

ficar como depositário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 119750 Nr: 7302-91.2014.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizangela Lopes dos Reis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de adjudicação 

compulsória e DETERMINO a transferência de titularidade do imóvel situado 

no Lote 08, Quadra CW-05, Setor Comercial, em Carlinda-MT para o nome 

de Elizangela Lopes dos Reis da Silva, independentemente da conferência 

de certidões negativas de débito da requerida Cooperativa Agrícola de 

Cotia, sem prejuízo das demais formalidades, que deverão ser 

observadas.Condeno a requerida ao pagamento das custas e de 

honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

estando a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (§3º, art. 99, 

CPC), concedida neste ato.Havendo trânsito em julgado, expeça-se o 

necessário e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 486 Nr: 47-15.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Spina, Paulo Orneles da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT, Helen Godoy da Costa - OAB:10.008/MT, Juliana 

Fonseca da Silveira - OAB:MT/9295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laércio Salles - 

OAB:4194-B/MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos,

Com o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos dos embargos 

de terceiro em apenso (cód. 68783), intime-se o polo ativo para 

impulsionar o feito em 10 dias, sob pena de arquivamento.

Decorrido o aludido lapso temporal, voltem conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 68783 Nr: 1756-94.2010.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedrinho Carlesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 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: Dalton Adorno Tornavoi - 

OAB:4729-A/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, REVOGO a penhora descrita no auto de penhora e depósito à fl. 

34 dos autos de cód. 486 e determino a manutenção da posse do 

embargando sobre a área. Por conseguinte, EXTINGO O FEITO com 

resolução de mérito.Custas e honorários advocatícios fixados em 10% do 

atualizado da causa pela embargada.Havendo trânsito em julgado e nada 

sendo requerido em 15 dias, arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 107701 Nr: 3100-08.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Aparecida Siroto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, DETRAN/MT - 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Osviani - 

OAB:13920/MT, Procurador Geral do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos,

Trata-se de demanda em que a Defensoria Publica, representante do polo 

ativo, requereu a extinção do feito por ausência superveniente do 

interesse de agir por verificar que a análie dos pedidos feitos na petição 

inicial não é mais necessária , tendo em vista que não há veículo vinculado 

ao CPF da autora ou débitos em seu nome (fls.39/41 e 64/67).

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

O relatório acima permite a conclusão de que o processe carece de 

necessidade e utilidade à parte autora, pois a tutela jurisdicional 

inicialmente almejada não será útil e necessária, restando clara a perda 

superveniente do interesse processual, pelo que EXTINGO o feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 119750 Nr: 7302-91.2014.811.0007

 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: Elizangela Lopes dos Reis da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola de Cotia

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rolff Milani de Carvalho - 

OAB:84441/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de adjudicação 

compulsória e DETERMINO a transferência de titularidade do imóvel situado 

no Lote 08, Quadra CW-05, Setor Comercial, em Carlinda-MT para o nome 

de Elizangela Lopes dos Reis da Silva, independentemente da conferência 

de certidões negativas de débito da requerida Cooperativa Agrícola de 

Cotia, sem prejuízo das demais formalidades, que deverão ser 

observadas.Condeno a requerida ao pagamento das custas e de 

honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, 

estando a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça (§3º, art. 99, 

CPC), concedida neste ato.Havendo trânsito em julgado e nada sendo 

requerido em 15 dias, certifique-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 160637 Nr: 6426-34.2017.811.0007

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMAL, CRASL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

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

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,Trata-se de procedimento instaurado para adoção de dois irmãos 

por casal pretendente à adoção devidamente cadastrado nesta comarca 

que, após preterição da lista em razão de relatórios psicossociais 

favoráveis realizados depois da conclusão de curso de atualização, teve 

concedida a guarda para início do estágio de convivência. Contudo, no 

decorrer do procedimento, inicialmente, os autores desistiram da adoção 

do adolescente e, atualmente, da criança Katiane. O primeiro voltou para 

entidade de acolhimento. Nesta data, a criança foi inquirida e o promotor 

de justiça manifestou pelo acolhimento da mesma e exclusão do casal da 

lista de adoção. É o relato do necessário. Fundamento. Decido. Diante da 

triste narrativa, a alternativa que resta é a aplicação da medida de 

proteção de acolhimento. Quanto ao procedimento em tela, entendo que o 

objeto restou aniquilado. Com tais considerações, decido: 3 – Em razão da 

perda superveniente do objeto destes autos, nos termos do art. 485, VI do 

CPC, extingo o processo, devendo ser juntada cópia deste termo no 

processo instaurado para aplicação da medida protetiva respectiva. 4 – 

Com o trânsito em julgado e efetivadas as anotações necessárias, 

arquive-se. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 113742 Nr: 2247-62.2014.811.0007
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandraerli de Souza Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei 

Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Posto isso, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para CONDENAR o Instituto Nacional de Previdência Social – INSS à 

implantação de pensão por morte em favor da parte demandante, desde o 

indeferimento administrativo (20/01/2014), devendo as parcelas atrasadas 

serem acrescidas dos juros moratórios e correção monetária, nos termos 

do Manual de Cálculos da Justiça Federal.Por verificar presentes os 

requisitos, CONCEDO a tutela de urgência neste ato.Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as 

prestações vencidas até a prolação da sentença, observando o 

enunciado da Súmula 111 do STJ e os termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. 

Sem custas.Certificado o trânsito em julgado, caso não seja requerido o 

cumprimento de sentença em 15 dias, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.Nos termos do art. 1.288 da CNGC: I) Sandraerli de Souza 

Nascimento; II) Pensão por Morte; III) Renda mensal: 100% da 

aposentadoria que seria devida; IV) DIB – Indeferimento administrativo em 

20/01/2014; V) RMI – a calcular pelo INSS; VI) início do pagamento – 30 

dias, a contar da intimação da presente sentença.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140862 Nr: 3422-23.2016.811.0007

 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: Edimar dos Santos

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A/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 assinalado na contestação.Com o trânsito em julgado, 

arquive-se. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 140938 Nr: 3470-79.2016.811.0007

 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: Elenice Ferreira do Nascimento

 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: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8.184-A/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.Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.I.C.

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

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

15(quinze) dias, impugnar a contestação apresentada no Id 13202247.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000376-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para manifestar-se, no prazo de 

05(cinco) dias, sobre a diligência negativa juntada no Id 13121876.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000287-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDINEI APARECIDO BALDASSE (EXECUTADO)

LUZIA BENEDITA BALDASSE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para manifestar-se, no prazo de 

05(cinco) dias, sobre a diligência negativa juntada no Id 13139686.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000852-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA HOZANA SOARES ARAGAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

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

AUTORA, na pessoa do seu Procurador, para manifestar-se, no prazo de 

05(cinco) dias, sobre a diligência negativa juntada no Id 13186867.
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133270 Nr: 6892-96.2015.811.0007

 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: João Nonato Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Móveis e Eletrodomésticos (Martinello 

Móveis), Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252MT, Karen Badaró Viero - OAB:270.219-B SP, Marina 

Cristina Tabile - OAB:16.857-MT, Rafael Good God Chelotti - 

OAB:139.387 OAB/MG

 Vistos.

Intimem-se os executados, para manifestação acerca de fl. 175/176, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, e conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101530 Nr: 3024-18.2012.811.0007

 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: Ana Maria Francisca da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região aforada por Ana Maria Francisca da Silva contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a 

consecução de créditos de natureza previdenciária.

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

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

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

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

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

pagamento do valor indicado, nos termos do §3º, do art. 535, do NCPC.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131237 Nr: 5846-72.2015.811.0007

 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: EBdSG, FCFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a intimação pessoal da parte autora, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, compareça a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e 

manifeste sobre o prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de 

direito, sob pena de extinção.

Cumprida a diligencia e decorrido o prazo acima assinalado, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110718 Nr: 6308-97.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCeCL-E, JGC, CGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

1)Nos termos do art. 921, III, do CPC, DEFIRO o pedido de suspensão de fl. 

96 e determino a SUSPENSÃO da presente ação pelo prazo de 180 (cento 

e oitenta) dias.

2)Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

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

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

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109034 Nr: 4500-57.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Florinda Vieira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) EXPEÇA-SE novo ofício ao requerido, com URGÊNCIA, para que, no 

prazo de 48 horas, implante o benefício ao autor, sob pena de pagamento 

de multa diária, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e incidência no 

crime de desobediência.

 2) Com efeito, após a implantação do benefício, DETERMINO que o 

requerido junte imediatamente aos autos o respectivo comprovante.

3) Após o decurso do prazo estabelecido no item “1”, sem o aporte do 

determinado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

4) Lado outro, havendo notícias nos autos do atendimento da 

determinação contida no item “1”, INTIME-SE o apelado para apresentar as 

contrarrazões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, 

do art. 1.010, do NCPC, o qual poderá arguir como preliminar das 

contrarrazões as matérias a que se refere o art. 1.009.

Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.010, do novo códex adjetivo civil.

5) Após as providências necessárias, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do 

art. 1.010, já indicado, com as homenagens deste Juízo, observando-se o 

disposto no item 2.3.20 da CNGC,

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67003 Nr: 6411-46.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicero Costa Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Ferreira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que com a inércia do exequente (fl. 71), torna-se 

impossível a tentativa de constrição de numerário porventura existente em 

conta do executado, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias dar andamento no feito, pugnando o que entender por direito, sob 

pena de extinção.

Transcorrido in albis o prazo acima fixado, INTIME-SE pessoalmente da 
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parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119418 Nr: 7078-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOF, VHdOF, FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Célia de Julio - 

OAB:13.227-B / MT, Dakari Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, 

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 Vistos.

Intime-se pessoalmente o executado para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do valor indicado atualizado, sob pena do 

prosseguimento do cumprimento de sentença de fl.65.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 1656-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Elaine da Grella Kreuz

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o petitório de fl.138, informando que a parte exequente não 

efetuou o pagamento das custas processuais em razão da guia estar 

vencida, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca da devolução ou não da 

carta precatória expedida à Comarca de Novo Progresso-PA.

 Caso tenha sido devolvida a missiva, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito.

Doutro lado, não havendo a devolução da carta precatória, consigno que a 

parte exequente deverá providenciar o necessário para a emissão de guia 

junto ao Juízo deprecado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119065 Nr: 6770-20.2014.811.0007

 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): Adelir Maria Alberton Botega - EPP, Claudemir 

Botega, Oswaldo Botega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Aparecido Pereira - 

OAB:11736/MT

 1) No ponto, considerando o óbito do réu conforme certidão de fls. 77, 

bem como a petição de fls. 79, SUSPENDO a presente ação até a prolação 

da sentença de habilitação, nos termos do art. 689, do CPC.

2) CITE-SE pessoalmente o herdeiro do requerido e representante do 

espólio CLÁUDIO BOTEGA, no endereço constante à fl.77, para, 

querendo, impugnar o pedido no prazo de 05 (cinco) dias.

3) Após o decurso do prazo estabelecido no item “2”, com ou sem a 

manifestação do requerido, façam-se os autos CONCLUSOS.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 125481 Nr: 2631-88.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cometa Motocenter - Honda

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública do Município 

de Alta Floresta em face de Alta Floresta Motos Ltda, onde busca o 

recebimento de seu crédito expresso nas CDA´s n. 46/2015, 47/2015 e n. 

48/2015.

Garantido o Juízo (fl. 32), houve a apresentação de Embargos à 

Execução, recebidos com o efeito suspensivo, bem como às fls. 42/43 

houve pedido de concessão de tutela de urgência, para o fim de 

determinar ao Município Exequente a emissão de certidão positiva com 

efeito negativo em favor da Executada, a fim de que possa participar de 

procedimentos licitatórios nesse Município.

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.

Inicialmente, determino a vinculação do valor constrito à conta única, a fim 

de que haja sua devida atualização, até final deslinde do feito, com o 

transito em julgado da sentença proferida nos autos em apenso.

Outrossim, tendo em vista que, nos Embargos à Execução em apenso (ID 

149743), houve o reconhecimento da legalidade da cobrança de taxa de 

formalização cadastral e o consequência reconhecimento da nulidade dos 

créditos expressos nas CDA´s sob execução neste feito, considero 

presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela 

pleiteada.

Ainda, ressalto que já houve a garantia integral do Juízo, pelo que DEFIRO 

o pedido de fls. 42/43 e concedo a TUTELA DE URGENCIA, determinando 

ao Município Exequente que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

expeça CERTIDÃO POSITIVA com efeitos negativos em favor da ora 

Executadae, quanto aos créditos expressos nas CDA´s n. 46/2015, 

47/2015 e 48/2015.

Após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em apenso, 

intime-se a exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do 

feito.

Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGENCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 149743 Nr: 786-50.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Jorge da Cunha Viana 

Dantas - OAB:MT 8014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

com base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil para 

ANULAR os títulos sob execução expressos nas CDA´s n. 46/2015, 

47/2015 e 48/2015.Em consequência, considerando-se a presença dos 

requisitos autorizadores, bem como em razão da garantia integral do Juízo 

nos autos executivos, DEFIRO o pedido de fls. 388/389 e concedo a 

TUTELA DE URGENCIA, determinando ao Município Embargado que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expeça CERTIDÃO POSITIVA com 

efeitos negativos em favor da ora Embargante, quanto aos créditos 

expressos nas CDA´s n. 46/2015, 47/2015 e 48/2015.Isento de custas e 

despesas processuais, pelo que condeno a Embargada ao pagamento de 

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

causa.Após o trânsito em julgado, translade-se cópia aos autos em 

apenso e, caso não seja requerido o procedimento de sentença quanto à 

verba honorária, no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas e 

cautelas devidas.Conforme acima exposto, determino a RENUMERAÇÃO 

das folhas, a partir da n. 410, a fim de ser seguida a ordem 

crescente.Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGENCIA.v

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 64052 Nr: 3428-74.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice do Carmo Batista Paukoski
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT/8969-B, James Rogério Baptista - OAB:SP/196.274, Juliano 

Marques Ribeiro - OAB:MT/8973-B, Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pagamento do valor relativo aos honorários 

sucumbenciais, bem como o beneficio previdenciário cf. fls.134/135, 

expeça-se alvará, observando as contas indicadas às fls.121 e 127.

Outrossim, em razão da informação de fl.140, mencionando que não foi 

possível realizar o pagamento dos honorários contratuais, expeça-se RPV 

do valor complementar, indicado à fl.142v, em nome da parte autora para 

posterior expedição de alvará judicial em favor do patrono por se tratar de 

honorários contratuais e conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126004 Nr: 2992-08.2015.811.0007

 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: Cecilia Pires de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos da Silva Borges, James Rogério 

Baptista, Vitor Pinheiro Segantine, Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA 

CASSAVARA - OAB:14596

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c repetição de indébito 

proposta por Cecília Pires de Souza em desfavor de Vitor Pinheiro 

Segantine, Marcos da Silva Borges, James Rogério Baptista, Juliano 

Marques Ribeiro e Jair Roberto Marques.

Às fls. 254 e 254/v fora acostada pelo Oficial de Justiça certidão negativa 

de citação do requerido MARCOS DA SILVA BORGES.

Ainda, esta magistrada não logrou êxito ao realizar a busca de novo 

endereço do requerido pelo sistema INFOJUD, sendo que o endereço 

encontrado é semelhante ao do mandado de citação supra, conforme se 

evidencia da certidão anexa.

Isto posto, DEFIRO o pedido de fl. 257 e determino a citação por edital do 

requerido MARCOS DA SILVA BORGES, devendo ser observado fielmente 

o disposto no art. 257 do CPC.

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

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

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

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

curador especial, o douto Defensor Público com atribuições perante a 

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

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

manifestar no feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 109424 Nr: 4925-84.2013.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia Azevedo Cardoso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - 

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pagamento do valor relativo aos honorários 

sucumbenciais e contratuais cf. fls.166 e 167, expeça-se alvará, 

observando a conta indicada à fl.159.

Outrossim, em razão da informação de fl.172, mencionando que não foi 

possível realizar o pagamento das parcelas vencidas do beneficio 

previdenciário, expeça-se RPV do valor complementar, indicado à fl.174, 

em nome da parte autora para posterior expedição de alvará judicial para a 

conta indicada à fl.160 e conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 69838 Nr: 2810-95.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deval Leopoldino dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

REQUERENTE, por meio dos seus Procuradores, para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 68491 Nr: 1458-05.2010.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Corchete

 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:

 Vistos. Considerando-se a certidão de fl. 170, intime-se a parte 

Autora/exequente, na pessoa de seu patrono, para manifestação sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

remessa dos autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116294 Nr: 4532-28.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Silvestre da Costa, Cileuza Silvestre da Costa

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

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o advogado da parte 

REQUERENTE, para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

sobre a impugnação à execução de fls. 109/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 104185 Nr: 5952-39.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gonçalves dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato Salicio Fabiano - 

OAB:277787/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls. 

101/102, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 
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na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135945 Nr: 848-27.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deroni Blank

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Franssiely Longhini Carlos 

Possamae - OAB:19968/O MT, Jully Franciele Ruelis - 

OAB:MT0018164, Nícolas Massaharu Ishitani - OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls. 

106/107, observando que devem ser liberados para o advogado da parte 

autora os honorários sucumbenciais e contratuais.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108708 Nr: 4170-60.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Santana de Souza dos Reis

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rita Paschoalina de Souza - 

OAB:8.148/MT, Vitor Pinheiro Segantine - OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foi 

comprovado nos autos pela Coordenadoria de Execução Judicial do TRF 

da 1ª Região o depósito dos valores para pagamento dos débitos objeto de 

cobrança.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Ante o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Independentemente do trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

dos valores depositados nos autos para as conta indicadas às fls. 86/v e 

91, observando que devem ser liberados para o advogado da parte autora 

os honorários sucumbenciais e contratuais.

 Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sem ter 

sido impugnada, conforme dispõe o art. 85, §7º do CPC.

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70050856723, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 30/10/2012).” (TJ-RS - AG: 

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

Julgamento: 30/10/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/11/2012)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97568 Nr: 6105-09.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionizio Francisco de Melo - Espólio, Maria 

Martins Conceição de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GUILHERME MOREIRA 

LIMA FREITAS - OAB:20808PA, EZEQUIAS MENDES MACIEL - 

OAB:16567PA, JOSÉ ALEXANDRE DOMINGUES GUIMARÃES - 

OAB:15148-A

 Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo espólio de 

Dionízio Francisco de Melo, representado pela herdeira Dionéia Martins 

Conceição de Melo. Alega a ausência de interesse de agir, eis que o 

espólio não integra qualquer bem, conforme já reconhecido por sentença, 

proferida nos autos sob o ID 60533, a qual tramitou perante este Juízo, 

conforme cópia às fls. 48/50.

Intimada para se manifestar, a exequente/excepta pleiteou, à fl. 54, 

seja-lhe oportunizado diligenciar para a localização de eventuais bens de 

titularidade do executado.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Converto o julgamento em diligencia e concedo à exequente/excepta o 

prazo de 30 (trinta) dias para diligenciar, visando à localização de 

eventuais bens de titularidade do executado.

Certificado o decurso desse prazo, voltem-me conclusos para julgamento.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 35932 Nr: 1656-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janaina Elaine da Grella Kreuz

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que em consulta ao Malote Digital e ao Sistema Apolo, não 

localizei informações quanto a eventual devolução da missiva pelo Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 123270 Nr: 1398-56.2015.811.0007

 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: AKdS, MdFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNC-e, NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Beto Rossi - 

OAB:14735-B/MT, Leonardo Henrique Berkembrock - OAB:4641/RO, 

Maria Cristina Dall'Agnol - OAB:4597/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento 

antecipado da lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova, nos termos estabelecidos no art. 357, do 

CPC.

As partes são legítimas e estão devidamente representadas, não havendo 

nulidades a serem pronunciadas ou irregularidades a serem corrigidas.

A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo 

Civil, fixo o seguinte ponto controvertido: a existência ou não, entre a parte 

autora e o de cujus, de convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família.

DEFIRO o depoimento pessoal das partes e a produção de prova 

testemunhal.

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de outubro de 

2018, às 13:00 horas, ocasião em que será ouvida a parte requerida e 

suas testemunhas, cujo rol deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) 

dias, a contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do 

CPC).

INTIME-SE a parte requerida para comparecimento pessoal, ocasião em 

que será tomado o depoimento pessoal, sob pena de confesso, conforme 

o artigo 385, § 1º, do Código de Processo Civil.

 EXPEÇA-SE Carta Precatória para colheita do depoimento pessoal da 

parte autora, bem como oitiva das testemunhas arroladas à fl. 147.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001429-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO RAMPAZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001429-54.2018.8.11.0007 Vistos. EDINALDO 

RAMPAZO propôs a presente ação de concessão de aposentadoria rural 

por idade com pedido de tutela de urgência em face do INSS – Instituto 

Nacional do Seguro Social, aduzindo o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício. Com a exordial foram coligidos 

documentos ao PJe. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. 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. In casu, 

entendo por bem postergar a análise da tutela provisória requerida, eis 

que a prova contida nos autos não é capaz de elucidar, inequivocamente, 

o exercício de atividade rural, e, por consequência, o preenchimento da 

carência exigida à espécie. CITE-SE a parte requerida, com o 

encaminhamento dos autos, devendo constar as advertências dos artigos 

344 e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. Em decorrência do 

Ofício Circular n.º 001/2016-PFE-INSS, deixo de agendar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do NCPC, diante da impossibilidade de 

comparecimento dos procuradores da autarquia requerida por 

insuficiência de recursos humanos. Após a apresentação da contestação 

ou escoado o prazo de resposta da parte requerida, certifique-se e 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Por fim, façam os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 15 

de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001260-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE MARIN OAB - SP0141662A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTA TURISMO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001260-67.2018.8.11.0007 Vistos. RECEBO a inicial 

em todos os seus termos. Nos termos do art. 334, do Novo Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 06 de agosto 

de 2018, às 13:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. CITE-SE e INTIME-SE o requerido no 

endereço indicado, para comparecimento à solenidade acompanhado de 

advogado ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar 

expressamente no mandado, que o prazo para contestar se dará nos 

termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados 

serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 

344, do CPC. CONSIGNE-SE ainda no mandado, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado 

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada 

MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC. INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu 

patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, MT, 15 de maio de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001197-13.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA CRUZ DOS SANTOS DE FREITAS (EXECUTADO)

R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001197-13.2016.8.11.0007. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: R. C. DOS SANTOS DE FREITAS - 

ME, ROSENILDA CRUZ DOS SANTOS DE FREITAS Vistos. Defiro o pedido 

retro e DETERMINO a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do 

NCPC, devendo os autos ser remetidos ao arquivo provisório, sem baixa 

na distribuição e lá permanecer pelo período de 12 (doze) meses ou prévia 

manifestação da parte interessada. Decorrido o prazo da suspensão, 

iniciará o prazo quinquenal de prescrição intercorrente. Intime-se. Alta 

Floresta, MT, 15 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000658-76.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLENE RIBEIRO MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000658-76.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

KARLENE RIBEIRO MORAES Vistos. A parte autora requereu junto ao ID n. 

13159777, a extinção do feito sem resolução do mérito. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte autora desistiu da ação antes da citação da 

parte requerida. É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Revogo a 

decisão liminar proferida nos autos. Resta prejudicado o pedido de baixa 

de eventuais restrições junto ao sistema RENAJUD e DETRAN acerca do 

objeto da presente lide, vez que não houve determinação judicial neste 

sentido. Deixo de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, visto que a parte requerida não constituiu procurador nos 

autos. Eventuais custas e despesas pela parte autora. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 15 de 

maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000856-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FONTOLAN SCARAMUZZA OAB - SP0220482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MARTINS SOARES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SUTILO MARTINS OAB - MT0013182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000856-50.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL S/A EXECUTADO: 

JOAQUIM MARTINS SOARES Vistos. HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes sob o ID n. 

13207362, vez que as partes se compuseram amigavelmente visando por 

fim ao litígio e, SUSPENDO o presente feito até o decurso do prazo para o 

integral cumprimento do débito. AGUARDE-SE o prazo solicitado pelas 

partes. Após, INTIME-SE a parte exequente para, em 05 (cinco) dias úteis, 

informar se a parte executada cumpriu o acordo. Alta Floresta, MT, 15 de 

maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001192-88.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZAEL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001192-88.2016.8.11.0007. 

REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA 

REQUERIDO: ELIZAEL DE SOUZA Vistos. A parte autora requereu junto ao 

ID n. 13207853, a extinção do feito sem resolução do mérito. Analisando 

os autos, verifica-se que a parte autora desistiu da ação antes da citação 

da parte requerida. É o breve relatório. Decido. Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação e, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Revogo a decisão liminar proferida nos autos. Resta 

prejudicado o pedido de baixa de eventuais restrições junto ao sistema 

RENAJUD e DETRAN acerca do objeto da presente lide, vez que não 

houve determinação judicial neste sentido. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que a parte 

requerida não constituiu procurador nos autos. Eventuais custas e 

despesas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta, MT, 15 de maio de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MONTE RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

12330747/12330767, foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que 

a parte autora requer os benefícios da Justiça Gratuita. Certifico que 

procedo a intimação da parte RECORRIDA/REQUERIDA do inteiro teor da 

SENTENÇA – ID 10168724, bem como do recurso – ID - 

12274896/12274900, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo 

de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 14 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001730-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DALLA COSTA SAVIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 12969900, foi 

interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que a parte autora requer os 

benefícios da Justiça Gratuita. Certifico que procedo a intimação da parte 

RECORRIDA/REQUERIDA do inteiro teor do recurso – ID - 12969900, para, 

querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta 

Floresta, 14 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011366-71.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BERTOLIN E CARVALHO LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 

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

34412
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011366-71.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BERTOLIN E CARVALHO LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLY FRANCIELE RUELIS OAB - MT0018164A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

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

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 

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

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001250-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARANOSKI PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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 13 de 

junho de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-90.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BARANOSKI PIOVESAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA BORGES SANTOS OAB - MT23940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001268-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SILVANA MAGALHAES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

junho de 2018, às 16:00 horas, bem como da LIMINAR DEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000799-95.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 06 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000609-35.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 07 de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000615-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMAR MOTOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CANHET (REQUERIDO)

EDINEIA MICHELE GERONIMO DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000872-67.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000872-67.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE EXECUTADO: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO 

MATO GROSSO Vistos. NOTIFIQUE-SE a Fazenda Pública para, querendo, 

opor embargos nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV Encontro de Juízes 

dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre a 

aplicabilidade do artigo 910 do novo Código de Processo Civil nas 

execuções de título judicial do Juizado da Fazenda Pública, bem como nos 

moldes do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso sejam ofertados 
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embargos, intime-se o embargado/exequente para, em 10 (dez) dias, 

manifestar. Caso contrário, certifique-se o decurso do prazo sem que 

tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública e voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 3 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003426-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA JACOB MARRAFAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

GIULIANE BENEDITA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT17273/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 21 de 

junho de 2018, às 15:00 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DE ANDRADE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001600-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS SABINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001600-45.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA THAIS SABINO DE 

SOUZA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE Vistos. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº. 

12.153/2009, deixo de exarar o relatório. Trata-se de julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC. I - Mérito No 

mérito, pretende a autora indenização por danos morais e materiais 

decorrente de alegado erro médico de profissional da rede pública, 

porquanto apesar de realizar procedimento junto ao Hospital Regional de 

Alta Floresta, fora necessário refazê-lo, o que ocorreu em unidade 

hospitalar da rede privada. Não houve apresentação de contestação por 

parte dos requeridos, o que se vê dos eventos nº. 13008777 e 13106712, 

ensejando, assim, a decretação de suas revelias, em atenção o que prevê 

o artigo 344 do CPC. Entretanto, em relação ao Estado de Mato Grosso, no 

que tange aos os efeitos da revelia, tenho que não se aplicam às 

Fazendas Públicas, em razão do disposto no art. 345, II, CPC. Ainda, a 

jurisprudência majoritária posiciona-se no sentido de que à Fazenda 

Pública não se aplica o efeito material da revelia, pois os seus bens e 

direitos são considerados indisponíveis. Por outro lado, em relação ao 

Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde, em face da revelia, 

reputam-se verdadeiros os fatos articulados na inicial quando a parte 

autora afirma ter sofrido erro médico. Na lição de Maria Helena Diniz “A 

responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa 

a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato 

por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma 

coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (in Curso de Direito 

Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29ª edição, Editora 

Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51). Seguindo a linha de intelecção, impende 

anotar que os pressupostos da responsabilidade civil são a ação (conduta 

comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo 

de causalidade entre a ação e o dano. Entretanto, em se tratando de 

responsabilidade civil dos entes da administração pública (da União, dos 

Estados e dos Municípios), a regra é a responsabilidade objetiva, que 

dispensa a comprovação da culpa, nos termos do artigo 37, § 6º da 

Constituição Federal, combinado com o artigo 43 do Código Civil. Para 

excluir ou atenuar a indenização do dano, cabe ao ente público a prova da 

culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de 

caso fortuito ou de força maior, o que no caso, não ocorreu, uma vez que 

apesar de citado, o Estado de Mato Grosso quedou-se silente. Por outro 

lado, no que atine a empresa Instituto Pernambucano de Assistência e 

Saúde, que administra o Hospital Regional de Alta Floresta/MT, tem-se que 

a responsabilidade é subjetiva, sendo necessária a prova do agir culposo 

dos seus prepostos. Contudo, como outrora mencionado, este quedou-se 

inerte ao presente feito, razão pela qual incide a revelia e seus efeitos. 

Analisando detidamente os autos, mormente a página 24 (ID nº. 8103867 – 

Pág. 1) evola-se que no dia 31/07/2016 a requerente passou por 

“CIRURGIA DE CURETAGEM UTERINA EM MOLA HIDATIFORME”, realizada 

junto ao Hospital Regional de Alta Floresta/MT, pelos médicos Dr. Sergio 

Dezanetti, Dr. Antonio Sinkos Filho e Dr. Marcos Antonio R. Campos, com 

alta hospitalar no dia 01/08/2016 (ID nº. 8104069 – Pág. 2). Ainda, que no 

dia 09/08/2016 passou por atendimento no Posto de Saúde do Bairro Boa 

Esperança (ID nº. 8104118 – Pág. 1), tendo o médico Dr. Bruno Alves de 

Araujo solicitado ultrassonografia transvaginal. O documento ID nº. 

8104150 – Pág. 1 demonstra com que no dia 22/08/2016 a autora realizou 

o aludido exame pela rede privada, que teve como conclusão 

“ENDOMÉTRIO COM RESTOS EMBRIONÁRIOS/ CISTO ANEXIAL E 

FOLICULAR”. Vê-se do documento de ID 8104495 que a autora passou 

por novo atendimento perante o Hospital Regional de Alta Floresta/MT no 

dia 22/08/2016, tendo esta afirmado que realizou exame de imagem e fora 

prescrita nova curetagem, contudo, o médico que lhe atendeu alegou não 

ser necessário. Inobstante aludido documento não aponte a conduta 

médica apontada pela requerente, é certo que tal alegação não fora 

contestada pelos requeridos, o que, portanto, presume-se verdadeiro. 

Cinge-se dos demais documentos de ID nº. 8104208 e 8104250, que a 

requerente realizou nova curetagem perante a rede privada de saúde. 

Portanto, comprovado o ato ilícito perpetrado por parte do ente estatal, 

resta evidente o dever de indenizar os danos morais e materiais sofridos 

pela requerente, consoante dicção dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 

Insta salientar que os danos materiais são comprovados pelos 

documentos de ID nº. 8104136 (Pág. 1), 8104159 (Pág. 1), 8104208, 

8104250, e somam o total de R$ 4.424,37 (quatro mil quatrocentos e vinte 

e quatro reais e trinta e sete centavos). No que atine ao dano moral, o 

caso em exame reflete o dano moral in re ipsa, uma vez que o transtorno e 

incômodo causados pelas requeridas são presumidos e fogem do mero 

aborrecimento, conferido o direito a reparação independente da 

comprovação de abalo psicológico. Nesse sentido, segue entendimento 

jurisprudencial: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. MEDICAMENTO. REAÇÃO 

ALÉRGICA. HOSPITAL ADMINISTRADO PELO ESTADO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ENFERMAGEM. AUSÊNCIA 

DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. I. A responsabilidade civil é a obrigação 

de reparar o dano causado a alguém. A responsabilidade dos entes da 

administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, 

bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a 

ação (conduta comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 

6°, da Constituição Federal. II. Por sua vez, com relação à empresa que 

presta os serviços de enfermagem ao Hospital da Brigada Militar de Porto 

Alegre, a responsabilidade é subjetiva, sendo necessária a prova do agir 

culposo dos seus prepostos. II. No caso concreto, restou evidenciado o 

dever do Estado de indenizar os danos morais suportados, haja vista o 

atendimento hospitalar defeituoso prestado à autora, a qual sofreu um 

choque anafilático grave, que poderia ter evoluído para morte, após a 

ingestão indevida da medicação, exigindo internação na UTI para 

tratamento. Inteligência dos arts. 186 e 927, do Código Civil III. Assim, 

reconhecida a conduta ilícita do requerido e caracterizado o dano moral in 

re ipsa, a indenização deve ser arbitrada de acordo com a condição social 

da autora, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter 

punitivo-pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta 
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Câmara em casos semelhantes. A correção monetária incide a partir do 

presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os juros 

moratórios contam-se a partir do evento danoso, por se tratar de relação 

extracontratual, observada a Súmula 54, do STJ. IV. Após a modulação 

dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º, da 

Lei nº 11.960/2009, a correção monetária das dívidas da Fazenda Pública, 

de natureza não tributária, deve observar a aplicação do IGP-M sobre as 

parcelas vencidas até 30.06.2009; entre 30.06.2009 e 25.03.2015, o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; e, a partir de 

então, o IPCA-E. Os juros moratórios são devidos, a partir de 11.01.2003, 

de acordo com o art. 406, do Código Civil; após, com a vigência da Lei nº 

11.960/2009 (30.06.2009), passam a incidir os juros aplicados às 

cadernetas de poupança. V. De outro lado, com relação à empresa que 

presta os serviços de enfermagem ao hospital administrado pelo Estado, 

vale ressaltar que a revelia gera uma presunção apenas relativa de 

veracidade dos fatos alegados na inicial, não conduzindo a um necessário 

juízo de procedência da demanda. Assim, deve ser mantida a sentença de 

improcedência da ação, na medida em que não restaram comprovados a 

culpa e o nexo causal entre a conduta dos seus prepostos e o dano 

causado à autora. Não há qualquer prova nos autos que os técnicos de 

enfermagem ministraram medicamento diverso daquele prescrito pela 

médica que assistia à parte autora. Ônus da prova incumbia à parte 

autora, consoante art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I, do CPC/2015). VI. 

Redimensionamento da sucumbência por conta do integral decaimento do 

Estado em suas pretensões. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70072381007, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/06/2017). No 

pertinente ao quantum indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla 

função, qual seja, reparatória e pedagógica, devendo objetivar a 

satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima, bem como servir 

de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas. Todavia, devem 

ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na 

fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do 

bem jurídico lesado. Desta forma, tendo em vista a condição social da 

autora, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter 

punitivo-pedagógico da reparação, tenho que a indenização deva ser 

arbitrada em R$ 12.000,00 (doze mil reais). II - Dispositivo Ante o exposto, 

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

487, I, Código de Processo Civil para CONDENAR os requeridos 

solidariamente: a) no pagamento de dano material, no equivalente a R$ 

4.424,37 (quatro mil quatrocentos e vinte e quatros reais e trinta e sete 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo 

e com juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (desembolso), 

por se tratar de relação extracontratual, observada a Súmula 54, do STJ; 

b) no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), 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 (31/07/2016), por 

se tratar de relação extracontratual, observada a Súmula 54, do STJ. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº. 12.153/2009. 

Intimem-se. Consoante o disposto no artigo 40, da Lei nº. 9.099/95, 

submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. 

Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza 

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1001501-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (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: 

1001501-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente 

Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito a parte autora afirma ter sido 

inscrita em órgão de proteção ao crédito por débito já devidamente 

quitado, conforme demonstram o comprovante de pagamento do débito 

vencido no dia 26.12.2016, no ID n.º 8003062 e 8003071. Observa-se que 

parte reclamada não logrou êxito em comprovar a legalidade da inscrição 

do registro desabonar ao crédito, após o pagamento. Verifica-se que a 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 

373, I do vigente CPC, conforme comprovam os documentos anexados no 

ID n.º 8003062 e nº 8003071, os quais demonstram que a inclusão da 

negativação ocorreu após o pagamento da fatura em 26.12.2016. Assim, a 

inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo ao crédito sem 

comprovação de débito é indevida. Essa prática da requerida 

configurou-se como ilícita passível de reparação por dano moral, por 

sujeitar o consumidor (no caso a autora), a constrangimentos, 

aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações de ser tratada 

como inadimplente e refratária ao cumprimento das obrigações que lhe 

estão destinadas. Esse comportamento abusivo ré, pois, gera o dever de 

indenizar em razão da disciplina do art. 6.º, VI e VII, do CDC, e do preceito 

fundamental contido no art. 5.º, inciso X, da Constituição Federal. Friso 

não se exigir demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que a 

inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, configura-se 

como dano in re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as cortes do 

País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO 

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

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

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

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

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

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

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

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

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

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

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

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

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

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

caso. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, 

para: a) DECLARAR indevida a negativação no valor de R$ 64,99 

(sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) incluída no órgão de 

proteção ao crédito na data de 06.05.2017; b) CONDENAR a ré no 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral 

em favor da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% a partir da 

citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 20 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: 1001501-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001501-75.2017.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDEMIR HENRIQUE CRIPA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Ausente o relatório em 

razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não havendo 

necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado da 

lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, inciso I do vigente 

Código de Processo Civil. I – Mérito No mérito a parte autora afirma ter sido 

inscrita em órgão de proteção ao crédito por débito já devidamente 

quitado, conforme demonstram o comprovante de pagamento do débito 

vencido no dia 26.12.2016, no ID n.º 8003062 e 8003071. Observa-se que 

parte reclamada não logrou êxito em comprovar a legalidade da inscrição 

do registro desabonar ao crédito, após o pagamento. Verifica-se que a 

parte autora desincumbiu-se do seu ônus processual nos termos do art. 

373, I do vigente CPC, conforme comprovam os documentos anexados no 

ID n.º 8003062 e nº 8003071, os quais demonstram que a inclusão da 

negativação ocorreu após o pagamento da fatura em 26.12.2016. Assim, a 

inscrição do nome da parte autora em cadastro restritivo ao crédito sem 

comprovação de débito é indevida. Essa prática da requerida 

configurou-se como ilícita passível de reparação por dano moral, por 

sujeitar o consumidor (no caso a autora), a constrangimentos, 

aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações de ser tratada 

como inadimplente e refratária ao cumprimento das obrigações que lhe 

estão destinadas. Esse comportamento abusivo ré, pois, gera o dever de 

indenizar em razão da disciplina do art. 6.º, VI e VII, do CDC, e do preceito 

fundamental contido no art. 5.º, inciso X, da Constituição Federal. Friso 

não se exigir demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que a 

inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, configura-se 

como dano in re ipsa, como reiteradamente vem decidindo as cortes do 

País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO 

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

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

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

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

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

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

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

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

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

indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao grau de 

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

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

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

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

caso. Fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). II – Dispositivo 

Ante o exposto, confirmo a tutela provisória e JULGO PROCEDENTE, em 

parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do vigente CPC, 

para: a) DECLARAR indevida a negativação no valor de R$ 64,99 

(sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) incluída no órgão de 

proteção ao crédito na data de 06.05.2017; b) CONDENAR a ré no 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral 

em favor da parte autora, acrescidos de juros mensais de 1% a partir da 

citação e corrigidos monetariamente pelo índice INPC, a partir da sentença. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

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

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

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

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

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

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

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

Floresta/MT, 20 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010046-49.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010046-49.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SILVIO COMERCIO DE PNEUS 

LTDA - ME EXECUTADO: JOAO DIVINO DA SILVA Vistos. Inicialmente, 

RETIFIQUE-SE a capa dos autos, eis que os polos estão invertidos. 

Apresentado o cálculo atualizado pela parte exequente, 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. 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. Caso o credor não 

tenha advogado/defensor público constituído nos autos, remetam-se os 

autos ao Contador Judicial para elaboração do cálculo atualizado do 

débito, incluída a multa mencionada no parágrafo anterior. Após, venham 

os autos conclusos. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 7 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010814-09.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARCEU PEIXOTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REIS DOS ELETRONICOS E IMPORTADOS LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010814-09.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: RICARDO ARCEU PEIXOTO 

FERREIRA EXECUTADO: REIS DOS ELETRONICOS E IMPORTADOS LTDA. - 

ME Vistos etc. Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Intimada a parte exequente para indicar bens do 

executado passíveis de penhora, referida parte quedou inerte, conforme 

certidão lançada no evento nº 11136541. Calha registrar que o exequente 

foi intimado há mais de quatro meses para impulsionar o processo, no 

entanto, até a presente data não adotou as providências que lhe 

competem visando o regular andamento do feito, o que afronta os 

princípios norteadores do Juizado Especial Cível. Assim, impõe-se a 

extinção do feito. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 53, §4º da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas. Após o trânsito em julgado da sentença, arquive-se. 

Cumpra-se. 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: 1002743-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002743-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANA CRISTINA PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA em face de LOJA AVENIDA, COMÉRCIO 

VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS e CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, onde a parte autora alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído de forma indevida no cadastro de 

inadimplentes por conduta da Reclamada, uma vez que jamais contratou 

serviços como “Debito de seguro cartão mais protegido e Debito de seguro 

proteção da sorte” vindos em sua fatura. Aduz ainda pela aplicação de 

juros em desconformidade com o pactuado em suas compras, uma vez 

que efetuou as compras na loja da reclamada de forma parcelada, porém 

sem juros, motivo pela qual pugna pela condenação da reclamada em 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados a mais, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. No mérito, a Reclamada alega que as cobranças eram devidas e 

que a Reclamante tinha pleno conhecimento sobre o pagamento das 

faturas quando do parcelamento, bem como sobre a inclusão de juros no 

parcelamento acima de 3 (três) vezes, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. A ação deve ser 

julgada improcedente, senão vejamos. Resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a empresa Reclamada logrou êxito em modificar os direitos da 

parte autora, quais sejam, apresentando proposta de adesão ao seguro 

cartão mais protegido e proteção da sorte devidamente preenchidos e 

assinados pela parte autora, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não merece prosperar a afirmação que tinha 

desconhecimento da contratação desses serviços, bem como pela 

inclusão de juros nas compras parceladas, pois no entendimento deste 

juízo, restou plenamente caracterizado que a parte autora tinha plena 

consciência dos serviços ao qual estava contratando. Em análise 

minuciosa da documentação acostada pela defesa da Reclamada, é 

clarividente a relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa 

dados confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Assim, tenho que a situação em exame caracteriza 

tão somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente 

consciente na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das 

faturas tempestivamente, fato este que enseja a inserção devida aos 

cadastros de inadimplentes pela empresa Reclamada. Aliás, este é o 

entendimento esposado por alguns tribunais pátrios, a saber: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO 

DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido 

comprovados, nos autos, a contratação do empréstimo e o inadimplemento 

da dívida, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 14 , § 3º , II do CDC 

e art. 188, I, do CCB. 2. Ausente o caráter ilícito da inscrição, ausente 

também o dever de indenizar. 3. Sentença mantida. TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10287120010429001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

31/07/2015 Ementa:” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

revogando-se a tutela, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 14 de 

Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

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

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

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de março de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1002743-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANA CRISTINA PEREIRA 

DOS SANTOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A, CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA em face de LOJA AVENIDA, COMÉRCIO 

VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS e CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, onde a parte autora alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído de forma indevida no cadastro de 

inadimplentes por conduta da Reclamada, uma vez que jamais contratou 

serviços como “Debito de seguro cartão mais protegido e Debito de seguro 

proteção da sorte” vindos em sua fatura. Aduz ainda pela aplicação de 

juros em desconformidade com o pactuado em suas compras, uma vez 

que efetuou as compras na loja da reclamada de forma parcelada, porém 

sem juros, motivo pela qual pugna pela condenação da reclamada em 

ressarcimento em dobro dos valores cobrados a mais, bem como 

indenização por danos morais que entende ter sofrido em razão desses 

fatos. No mérito, a Reclamada alega que as cobranças eram devidas e 

que a Reclamante tinha pleno conhecimento sobre o pagamento das 

faturas quando do parcelamento, bem como sobre a inclusão de juros no 

parcelamento acima de 3 (três) vezes, pugnando ao final pela 

improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. A ação deve ser 

julgada improcedente, senão vejamos. Resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 
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transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifico que a empresa Reclamada logrou êxito em modificar os direitos da 

parte autora, quais sejam, apresentando proposta de adesão ao seguro 

cartão mais protegido e proteção da sorte devidamente preenchidos e 

assinados pela parte autora, cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Ademais, não merece prosperar a afirmação que tinha 

desconhecimento da contratação desses serviços, bem como pela 

inclusão de juros nas compras parceladas, pois no entendimento deste 

juízo, restou plenamente caracterizado que a parte autora tinha plena 

consciência dos serviços ao qual estava contratando. Em análise 

minuciosa da documentação acostada pela defesa da Reclamada, é 

clarividente a relação contratual, a parte assina exatamente igual e informa 

dados confidenciais. Desta forma, restando comprovada a existência de 

relação contratual, bem como a sua inadimplência, não há que se falar em 

negativação indevida. Assim, tenho que a situação em exame caracteriza 

tão somente culpa exclusiva do consumidor, por estar plenamente 

consciente na contratação dos serviços e não efetuar o pagamento das 

faturas tempestivamente, fato este que enseja a inserção devida aos 

cadastros de inadimplentes pela empresa Reclamada. Aliás, este é o 

entendimento esposado por alguns tribunais pátrios, a saber: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO 

DEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo sido 

comprovados, nos autos, a contratação do empréstimo e o inadimplemento 

da dívida, a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito 

constitui exercício regular de direito, nos termos do art. 14 , § 3º , II do CDC 

e art. 188, I, do CCB. 2. Ausente o caráter ilícito da inscrição, ausente 

também o dever de indenizar. 3. Sentença mantida. TJ-MG - Apelação 

Cível AC 10287120010429001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 

31/07/2015 Ementa:” DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo mais que 

consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE e 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

revogando-se a tutela, com a extinção do processo com julgamento do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 14 de 

Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

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

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

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de março de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001133-03.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUCINEIA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO S/A, onde a Reclamante 

alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção 

ao crédito de forma totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois 

desconhece a dívida que ensejou a respectiva negativação, pugnando 

assim pela declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido em razão da negativação 

indevida de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial da Reclamante e sustentando que a 

inserção nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu de forma regular 

ante o inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, o pagamento 

tempestivo de suas dívidas, pugnando assim pela improcedência de todos 

os pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, quais sejam, longo histórico de 

utilização de cartão de crédito por meio de diversas faturas, o que no 

entendimento deste juízo foram perfeitamente aptas a modificar os direitos 

da parte autora e reforçando o vínculo contratual existente entre as 

partes, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, verifico que a Reclamante não impugnou a contestação 

apresentada, momento que tinha para contrapor as alegações da parte 

Reclamada, bem como demonstrar a ilegalidade na inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito. Assim, tenho que o presente processo 

não demanda maiores explicações, posto que restou devidamente 

comprovado a utilização regular dos serviços bancários com utilização de 

cartão de crédito, com posterior inclusão do nome da autora nos órgãos 

restritivos de crédito ante o não pagamento tempestivo de suas dívidas. 

Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art.487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela reclamante, com a extinção do processo com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 14 de 

Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

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

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

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de março de 

2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001133-03.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUCINEIA APARECIDA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de BANCO BRADESCO S/A, onde a Reclamante 

alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção 

ao crédito de forma totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois 

desconhece a dívida que ensejou a respectiva negativação, pugnando 

assim pela declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido em razão da negativação 

indevida de seu nome. Citada, a Reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial da Reclamante e sustentando que a 

inserção nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu de forma regular 

ante o inadimplemento de suas obrigações, quais sejam, o pagamento 

tempestivo de suas dívidas, pugnando assim pela improcedência de todos 

os pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No caso em comento, 

verifica-se que a Reclamada colacionou provas satisfatórias a fim de 

modificar os direitos da parte autora, quais sejam, longo histórico de 

utilização de cartão de crédito por meio de diversas faturas, o que no 

entendimento deste juízo foram perfeitamente aptas a modificar os direitos 

da parte autora e reforçando o vínculo contratual existente entre as 

partes, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. 

Outrossim, verifico que a Reclamante não impugnou a contestação 

apresentada, momento que tinha para contrapor as alegações da parte 

Reclamada, bem como demonstrar a ilegalidade na inclusão de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito. Assim, tenho que o presente processo 

não demanda maiores explicações, posto que restou devidamente 

comprovado a utilização regular dos serviços bancários com utilização de 

cartão de crédito, com posterior inclusão do nome da autora nos órgãos 

restritivos de crédito ante o não pagamento tempestivo de suas dívidas. 

Nesse sentido, nosso Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DÍVIDA EXISTENTE – INSCRIÇÃO 

LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do 

usuário do cartão de crédito, não há que se falar em indenização por 

danos morais diante do exercício regular do direito por parte da instituição 

financeira em promover a inscrição junto aos órgãos de proteção ao 

crédito do cliente inadimplente. (Ap 69465/2017, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)” 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, com fulcro no art.487, inciso I do 

NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL e 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

propostas pela reclamante, com a extinção do processo com resolução do 

mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Alta Floresta/MT, 14 de 

Março de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Vistos. Com 

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

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

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 14 de março de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011281-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO GALDINO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011281-51.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ARLINDO GALDINO DE 

ARAUJO REQUERIDO: OI S/A Vistos. INTIME-SE a parte executada para, 

no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida relacionada 

no ID n.º 6776615 e 6841424, acrescido de custas processuais, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10%, além da penhora de 

tantos bens quantos bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC). 

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

15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da penhora ou da data do 

depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 117, 142 e 156 do 

FONAJE e Súmula nº 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Não efetuado o pagamento, INTIME-SE o 

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

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

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

obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que entender 

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

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

cálculo atualizado do débito, incluída a multa mencionada no parágrafo 

anterior. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 4 de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FABIO MAZUREK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

representante legal, do inteiro teor da juntada da Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID - 13208718, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 15 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001420-92.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001420-92.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GEOVANI MORO REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de endereço legível, 

atualizado e em nome da parte, ou se for o caso, documento que 

comprove ser a mesma proprietária ou residente no imóvel constante do 

referido comprovante, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011170-04.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN IZIDIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

MANUELA INSUNZA DAHER MARTINS OAB - ES0011582A (ADVOGADO)

 

Certifico ter anexado os alvarás nº 402035-9 e 402038-3/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000637-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MANOEL DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que decorreu o prazo e a parte Executada, devidamente intimada 

ID nº 12640381, não comprovou nos autos o pagamento da dívida. 

Certifico ainda, que procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor do 

despacho – ID nº 12591061, para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011378-27.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE LIMA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011378-27.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDRE DE LIMA DE ARAUJO 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP 

Vistos. Quanto ao pleito de adjudicação (petição num. 12034384), 

INTIME-SE a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, 

conforme determina o art. 876, § 1°, NCPC. Caso transcorra o prazo sem 

manifestação da executada, DEFIRO A ADJUDICAÇÃO dos bens 

elencados no auto de penhora Id nº 10807488 e, por conseguinte, 

determino a expedição do auto de adjudicação. Registro que deixo de 

determinar a expedição de mandado de entrega à adjudicatária dos bens 

móveis, conforme preconiza o artigo 877, inciso II, do NCPC, uma vez que 

referidos bens já estão depositados em favor da credora. Após os 

procedimentos inerentes à adjudicação dos bens já penhorados, 

INTIME-SE a parte credora para, em cinco dias, manifestar no feito. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 14 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001313-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HELDEN CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001313-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: HELDEN CORREIA DA SILVA 

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

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

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

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 

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

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

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

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

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

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

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

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

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

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

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

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

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

13031370 e 13031373, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NATAL APARECIDO FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001319-55.2018.8.11.0007 REQUERENTE: NATAL APARECIDO 

FORTUNATO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

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

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

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

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

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

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

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

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

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

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

13044419 e 13044428, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a 

requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar, 

sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito: Comprovante de 

endereço legível, atualizado e em seu nome. Instrumento de procuração 

legível. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018. 
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MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARLOS PIANOVSKI JUNIOR OAB - MT0019053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001254-60.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANDERLEY CARLOS 

PIANOVSKI JUNIOR REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob 

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

Processo Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos 

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

responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos 

documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a 

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

autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, 

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

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

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

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

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

correspondência com a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de 

cumprimento da determinação contida no caput ensejará a retirada da 

visibilidade do documento, e em se tratando de petição inicial, será 

observada a regra prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No 

caso do parágrafo anterior, o juízo fixará prazo para sanar a 

irregularidade.” Determino, desde já, a retirada da visibilidade dos 

documentos acostados no Id num. 12969953, 12969954, 12969958, 

12969977, 12969979, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a 

requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar 

comprovante de endereço atualizado e em seu nome, sob pena de 

extinção da ação sem resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 15 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-11.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE JEZUR DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001309-11.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CRISTIANE JEZUR DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

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

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

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

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

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

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

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

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

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

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

13026529 e 13026542, nos termos do § 3° acima mencionado. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001045-91.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON APARECIDO SOARES (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 E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001045-91.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLEVERSON APARECIDO 

SOARES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de 

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

Civil, para juntar os documentos de maneira organizada, nos termos da 

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

do peticionante a classificação e organização dos documentos 

digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o 

exame dos autos digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos 

eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os 

documentos neles contidos e, se for o caso, os períodos a que se 

referem; e, individualmente considerados, devem trazer os documentos da 

mesma espécie, ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos 

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

anexar arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com 

a descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

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

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

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

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

12661725, 12661739, nos termos do § 3° acima mencionado. Intime-se a 

requerente, ainda, para, no mesmo prazo acima assinalado, apresentar 

documento de identificação legível, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 4 de maio de 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010629-39.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA DE SOUSA LEANDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELGIN SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO HOELZ DE MATOS OAB - SP0147798A (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010629-39.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: TERESA DE SOUSA LEANDRO 

EXECUTADO: EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, 

ELGIN SA Vistos. Tendo em vista o teor da certidão de ID nº 10974397, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que de direito. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 7 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010779-15.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN NUNES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 13018960/13018978, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000317-84.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA GARCIA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora concorda com o 

valor depositado judicialmente, bem como informa as contas para 

transferência do valor, conforme consta no evento nº. 13107733. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do vigente 

Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente, observando que a liberação em favor do advogado da parte 

credora depende de o patrono possuir 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. Certificado o trânsito em julgado e inexistindo 

quantia pendente de levantamento, bem como custas processuais 

pendentes de quitação, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001070-07.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL MARTINS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR SATURNINO MEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001070-07.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: SAMUEL MARTINS SOARES 

EXECUTADO: ODAIR SATURNINO MEIRA Vistos. Em observância aos 

princípios norteadores do Juizado Especial, notadamente o da simplicidade 

e informalidade, e o da Economia processual e celeridade, DEFIRO o pleito 

de parcelamento formulado pela parte executada, ante a expressa 

concordância do credor (evento n° 13203947). Assim, expeça-se alvará 

eletrônico para liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, bem como das parcelas vincendas, 

observando os dados bancários indicados no Id nº 13203947, desde que 

o patrono possua poder expresso para receber. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 15 de maio de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANNE FARIAS TARGA OAB - MT11331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIGICLICK SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANA CLAUDIA RUEDA GALEAZZI OAB - SP167161 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000534-30.2017.8.11.0007 REQUERENTE: AGROTECNICA COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: ORIGICLICK 

SERVICOS E COBRANCAS EIRELI - ME Vistos. Analisando detidamente o 

processo, verifico que a decisão proferia no Id. num. 11318145 foi 

proferida por equívoco, tendo em vista que já fora realizada a audiência de 

instrução no presente processo, conforme vislumbra-se no Id. num. 

10750917. Assim, defiro o pedido formulado pela parte autora (Id. num. 

12583506) e, por consequência, revogo a decisão proferida no Id. num. 

11318145, devendo o presente feito ser retirado da pauta de audiências 

do dia 17 de maio de 2018. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos 

à conclusão para prolação da sentença. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido no ID º 12568555. Para tanto, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 14 de junho de 2018, às 15h00min, intimando-se as 

testemunhas arroladas pela parte. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido no ID º 12568555. Para tanto, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 14 de junho de 2018, às 15h00min, intimando-se as 

testemunhas arroladas pela parte. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 24 de 602



NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido no ID º 12568555. Para tanto, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 14 de junho de 2018, às 15h00min, intimando-se as 

testemunhas arroladas pela parte. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010087-50.2015.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ SOARES SEVERINO 

REQUERIDO: JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS Vistos. DEFIRO o pedido 

formulado pelo requerido no ID º 12568555. Para tanto, DESIGNO audiência 

de instrução para o dia 14 de junho de 2018, às 15h00min, intimando-se as 

testemunhas arroladas pela parte. Alta Floresta/MT, 14 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-50.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCAS DE OLIVEIRA REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEUDISLENE DA SILVEIRA FRAGA (TESTEMUNHA)

 

C E R T I D Ã O Certifico que deixei de intimar o requerido JOSÉ LUCAS DE 

OLIVEIRA REIS, haja vista que no ID – 12539357, o Sr. Oficial de Justiça 

informa que não foi possível localizá-lo. Certifico ainda, que procedo a 

intimação da parte autora, na pessoa de seus advogados, para, querendo, 

indicar o endereço do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

posterior intimação. Alta Floresta, 15 de maio de 2018 Maria Izabel dos 

Anjos Olsen

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 164142 Nr: 1110-06.2018.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luan Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Lucas Becker Rosa - 

OAB:24320/O

 Processo n.º 1110-06.2018.811.0007

Código: 164142

5ª Vara

 VISTOS ETC.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, não vislumbro 

demonstradas quaisquer das causas aptas a ensejar a absolvição 

sumária do denunciado, a saber, (I) a existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o 

fato narrado evidentemente não constitui crime; ou, (IV) extinta a 

punibilidade do agente (artigo 397 do Código de Processo Penal).

Analisando com acuidade os autos, entendo que restou demonstrada, em 

princípio, a materialidade do delito, bem como os indícios suficientes de 

autoria, aptos a autorizar a persecução penal para posterior análise 

exaustiva das questões suscitadas pela defesa, sob pena de 

prejulgamento.

Sobre o tema, o C. STJ já firmou o entendimento de que a motivação 

acerca das teses defensivas apresentadas por ocasião da resposta 

escrita deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação 

formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da 

demanda. Precedentes .

Por tais razões, a designação de audiência de instrução e julgamento é 

media que se impõe.

Ante ao exposto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

24 de maio de 2018 às 16:00 horas.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes para comparecerem 

na audiência designada, requisitando-as, se necessário.

EXPEÇA-SE ofício com fito de requisitar o réu.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se Expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 11 de maio de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

Juiz de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001475-77.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MAZIA KOZEMPA OAB - 009.136.721-22 (REPRESENTANTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001475-77.2017.8.11.0007 L. M. D. B. MUNICIPIO DE ALTA 

FLORESTA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 789 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao autor para réplica, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 15 de maio de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000502-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Intimação do Procurador da parte requerente, para ciência da data da 

perícia médica designada para o dia 29/05/2018 às 07h00min., no Hospital 

Cristo Redentor, Rua F, Alta Floresta/MT, com o médico perito Dr. Tavico 

Cezar Arendt.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14088 Nr: 2059-26.2001.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ópera - Artigos e Vestuário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noeli Valentin da Silva Damasceno, Ildemar da 

Silva Pereira

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

OAB:5126-A/MT

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

OAB:5091-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 348/349. Esclareço, inicialmente, que já foi 

procedida a restrição à transferência do veículo pelo Sistema RENAJUD.

Ademais, diante da inércia dos Executados, serve a presente decisão, em 

conjunto com o extrato do sistema do RenaJud, como termo de constrição, 

indepen¬dentemente de outra formalidade.

Expeça-se alvará dos valores bloqueados em favor do Patrono, conforme 

dados bancários de fl. 349.

Quanto ao pedido de inscrição do nome dos executados nos cadastros de 

proteção ao crédito, enquanto medida de exata extensão e grau quanto ao 

protesto judicial, merece ser deferido, tendo em vista que os executados 

não realizaram o pagamento do montante da condenação.

Assim, com fulcro no artigo 782, §3º e §4º d CPC, DETERMINO a 

expedição de ofício para inscrição do nome do executado junto ao 

SERASA e ao SPC, que poderá ser baixado, independentemente de nova 

ordem judicial, em caso de pronto pagamento da totalidade da obrigação.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 5900-09.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francieli C Bortolotto Martinazzo-ME, Francieli 

C Bortolotto Martinazzo, Marcelo Martinazzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Diogo de Sousa 

Rodrigues - OAB:35786/DF

 Vistos.

 Defiro a pesquisa de veículos em nome da parte executada, via 

RENAJUD. Em caso positivo, determino, desde já, a restrição de 

TRANSFERÊNCIA daqueles que forem encontrados.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se o exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.

Caso a diligência reste infrutífera, intime-se o exequente para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do feito executório, sob 

pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135627 Nr: 703-68.2016.811.0007

 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: Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schimidt, Anke Schmidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Sierra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdiel Virgino Mathias de 

Souza - OAB:16241, Jairo Cezar da Silva - OAB:16249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Stuchi Reis de 

Oliveira - OAB:MT/18179-A

 Vistos.

Acerca do pedido de fls. 550/555, INTIME-SE o Requerido para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001331-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DAS NEVES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CORVETA VOLPE OAB - SP247218 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001331-69.2018.8.11.0007; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INCLUSÃO 

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

Autora: AUTOR: ANDREIA DAS NEVES SANTANA Parte Ré: RÉU: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Trata-se de ação nominada de “Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência de Natureza 

Antecipativa e Dano Moral” ajuizada por ANDRÉIA DAS NEVES SANTANA 

em face TELEFÔNICA BRASIL S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos. Aduz a autora que recentemente descobriu que seu nome fora 

negativado junto ao SPC/SERASA, por um suposto débito junto à 

Requerida no valor de R$ 282,10 (duzentos e oitenta e dois reais e dez 

centavos). Alega nunca ter firmado qualquer negócio jurídico com a 

Empresa Ré. Desta feita, a autora requer a concessão da tutela de 

urgência para baixar a inclusão do seu CPF junto ao SPC/SERASA. Requer 

ainda a inversão do ônus da prova; a declaração de inexistência do 

débito, bem como a condenação da parte requerida em danos morais. Com 

a inicial foram colididos documentos via Sistema PJE. Vieram-me os autos 

conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do §3º, do Art. 

99, da Lei 13.105/15. Vislumbro que a autora pleiteia a inversão do ônus 

da prova, com fulcro no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a 

inversão do ônus da prova assume inovadora roupagem, eis que 

detalhadamente regulada pelo Art. 373. A fim de bem clarificar a alteração 

sobre a distribuição do ônus da prova, transcrevo os §§1º e 2º do 

referido dispositivo normativo adiante: § 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. Noutros 

termos, verificando o Magistrado que há excessiva dificuldade na 

produção de prova por uma das partes, o ônus da prova poderá ser 

redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se oferecer à 

parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de dele se desincumbir. 

Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de ônus 

excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por qualquer 

uma das partes. Verifica-se que o §1º do art. 373 do CPC, bem se aplica 

ao caso “sub judice”, tendo em vista que é ônus extremamente dificultoso 

que a parte autora colija aos autos documentos que estejam em posse da 

requerida, imprescindíveis à solução da controvérsia, quais sejam os 

documentos hábeis a comprovar a existência de relação jurídica existente 

entre as partes, bem como, a suposta dívida. Sendo assim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto às provas 
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que estejam em posse da Requerida atinentes à relação de consumo ora 

guerreada, bem como a existência ou não da suposta dívida. Passo a 

análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Insta delinear que 

de acordo com o Novo Código de Processo Civil, o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela deverá ser avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas 

Provisórias”. Pela Lei 13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre 

tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo que a primeira 

pressupõe a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto a última prescinde de tal 

análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 

311. No vertente caso, vislumbro que assiste razão a parte Autora, uma 

vez que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do 

direito e o perigo de dano, conforme disposto no artigo 300 do CPC. A 

probabilidade do direito do Requerente se consubstancia no fato do débito 

estar “sub judice” e o documento juntado que evidencia a inclusão do seu 

nome junto ao SPC e SERASA. Há também urgência no pedido, de forma 

que o perigo de dano é evidente, pois todos sabem que são funestos os 

efeitos da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, que 

provoca sérios transtornos, sendo certo que isso impede até mesmo da 

Requerente conseguir empréstimos, receber novos talonários de cheques, 

movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio. Ainda, neste 

sentido, vejamos “in verbis”: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA -ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DO NOME DOS 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO 

- VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E PERIGO DE DANO - 

DEMONSTRAÇÃO. Se a postulante alegou categoricamente que nunca 

contraiu a dívida que ensejou a inclusão do seu nome nos cadastros de 

proteção ao crédito, não se mostra razoável esperar que ela faça prova 

de fato negativo. De fato, compete à empresa responsável pela inclusão 

do nome da suposta devedora nos cadastros de proteção ao crédito 

produzir provas acerca da alegada contratação dos serviços e do 

inadimplemento da obrigação, e, até lá, mostra-se irregular a 

inclusão/manutenção do nome da postulante nos cadastros de proteção 

ao crédito. (TJ-MG - AI: 10000160064663001 MG, Relator: Luciano Pinto, 

Data de Julgamento: 08/03/0016, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 10/03/2016) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EXCLUSÃO DO NOME DO 

ROL DE INADIMPLENTES – DISCUSSÃO DA ORIGEM DOS DÉBITOS – 

LIMINAR DEFERIDA – RECURSO IMPROVIDO. Havendo discussão acerca 

da própria existência da dívida, viável excluir o nome do devedor no rol de 

inadimplentes, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in 

mora.” (TJ-MT - AI, 1331/2013, Dr. Marcos José Martins de Siqueira, Quinta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 20/03/2013, Data da publicação no DJE 

16/04/2013) Desta feita, DEFIRO a tutela provisória e DETERMINO que a 

Requerida promova a exclusão do nome da Requerente junto ao SPC e 

SERASA, com relação ao contrato de n. 0276387941, no valor de R$ 

282,10 (duzentos e oitenta e dois reais e dez centavos), sendo que, fixo o 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao período de 30 (trinta) dias. Com efeito, nos 

termos do art. 334, do Novo Código de Processo Civil, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 04 de julho de 2018, às 13h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC. Cite-se a Requerida e intime-se o Requerente, devendo constar 

no mandado que compareça no local, dia e hora acima indicados 

acompanhados de advogados ou Defensores Públicos (§9º, art. 334), 

consignando que o não comparecimento injustificado será considerado 

como ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e será aplicada 

MULTA DE ATÉ 2% (DOIS PORCENTO) do valor da causa (§8º, art. 334). 

Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o 

prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação, e que os 

fatos aduzidos na inicial, se não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 

13.105/15. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 07 de maio de 2018. ANTÔNIO 

FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001328-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CARDOSO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001328-17.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 4.316,11; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[INADIMPLEMENTO, 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA 00059842113 Parte Ré: RÉU: 

FERNANDA CARDOSO DA SILVA Vistos. Registra-se que se trata de 

“Ação Monitória” ajuizada por VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA – ME, 

representada por VIVIANA DA SILVA OLIVEIRA em face de FERNANDA 

CARDOSO DA SILVA. Requer a concessão da Gratuidade de Justiça. 

Vieram-me os autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, 

verifico que o pedido da parte autora, no que se refere à concessão da 

Gratuidade de Justiça, não merece prosperar. Ocorre que, para a 

concessão do benefício da gratuidade de justiça, é necessário que haja 

não só a declaração de hipossuficiência financeira, o que seque há nos 

autos, mas também a comprovação do estado de miserabilidade jurídica da 

parte autora, o que de fato não ficou demonstrado. Ademais, resta 

prejudicado o requerimento de Justiça Gratuita, que visa à proteção dos 

necessitados, baseado tão somente da declaração de hipossuficiência 

financeira, sem a demonstração da real capacidade econômica, 

objetivando apenas se beneficiar com a economia do pagamento das 

custas processuais e evitar eventual pagamento de honorários 

sucumbenciais, no caso de improcedência do pedido. Assim, em razão da 

inexistência de comprovação da hipossuficiência alegada, o indeferimento 

do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido, segue a entendimento 

jurisprudencial: Relator: Des.(a) MARIZA PORTO Data da decisão: 

20/04/2016 Data da publicação: 27/04/2016 Decisão: 2016000486676 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - 

INDEFERIMENTO - SIMPLES DECLARAÇÃO - ART. 4º DA LEI 1060/50 - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ART.5º, LXXIV, 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O benefício da assistência judiciária é 

concedido com base na afirmação da própria parte interessada de que se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica, inteligência do art. 4°, § 1° 

da Lei 1.060/50 e comprovação de sua hipossuficiência financeira, nos 

termos do art.5º, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Compete ao julgador, 

no exercício de sua função, analisar se a documentação juntada aos 

autos demonstra, primeiramente, a situação financeira atual da parte e, 

posteriormente, se tal situação enseja a concessão da justiça gratuita. 3. 

Não comprovada a hipossuficiência do agravante, não merece reforma a 

decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. DIANTE DO 

EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da Gratuidade 

de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), 

realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do 

feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Novo 

Código de Processo Civil. Anoto que em caso de litigância de má fé poderá 

a parte autora ser condenada ao pagamento do décuplo das custas 

processuais. Intime-se. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 07 de maio de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 189210 Nr: 9655-16.2014.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Eduardo de Oliveira Franco, Wildenir José Bruscato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Ante o exposto, CONHEÇO do Pedido de Retratação postulado nestes 

autos, e INDEFIRO o pedido de retificação administrativa das matrículas de 

nº 2.335, 28.218, e 58.148, mantendo-se a decisão de fls. 623/627 
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incólume por seus próprios fundamentos.11.Por conseguinte, RECEBO-O 

como Recurso Administrativo nos efeitos devolutivo e suspensivo, o qual 

deverá ser remetido à Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para julgamento12.INTIMEM-SE via DJE.13.Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 152260 Nr: 2913-77.2011.811.0004

 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: BHDF, MFDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias, o valor da 

dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, caso o Exequente não 

os tenha indicado, nos termos do art. 911, c/c art. 528, §8º, do CPC/2015.

2. Conste do mandado de citação o valor do débito principal atualizado, 

mais juros, custas e honorários, que FIXO em 10% sobre o valor da 

execução, art.827, CPC/2015.

3. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha o Executado efetuado o 

pagamento, observar-se-á o disposto no art. 824 e 913, do CPC/2015.

4. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC/2015. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art.919, CPC/2015).

5. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC/2015).

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, 

CPC/2015.

 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 233625 Nr: 11719-28.2016.811.0004

 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): ROCHA FILHO E OLIVEIRA LTDA ME, Roberto 

Paulino de Oliveira, Maurandir Rodrigues dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276108 Nr: 4799-67.2018.811.0004

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

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - 

OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), quantia esta que 

deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208901 Nr: 8840-82.2015.811.0004

 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: Marione da Silva Belo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188808 Nr: 9332-11.2014.811.0004

 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: José Felix de Arruda, Roberta Francisca de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103498 Nr: 8502-84.2010.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA - SUPER 

MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.
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3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 229028 Nr: 8432-57.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAMASSENA MARCAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira Zuca - 

OAB:OAB/SP 233.418, Alessandro Alves Magalhães Silva - 

OAB:OAB/GO 26264, Amanda De Lima Umbelino gomes - OAB:8736, 

GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fl. 36, e nos termos do artigo 152, VI 

do CPC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre a consulta nos autos no sistema INFOJUD, em 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260285 Nr: 13144-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roque da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE REZENDE 

JUNIOR - OAB:4443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 198977 Nr: 3107-38.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Senhorinha dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ionaldo Alves de Oliveira, Valeria Lillian Martins 

Santos, Carlos Roberto das Neves, Ana Delma da Silva

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 56455 Nr: 423-58.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemarino Bavaresco, Isaac Marino 

Bavaresco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN JOSÉ DE ARAUJO - 

OAB:3928

 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.: 236473 Nr: 13763-20.2016.811.0004

 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: RAPHAELA MENDES AGUIAR ALVES

 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:

 1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272097 Nr: 2355-61.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20.853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado, carta precatória ou qualquer outro expediente fora devolvido na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos. Se a parte prestar outras informações ou indicar 

novo endereço para o cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo 

mandado e entregará ao oficial de justiça para a realização de novas 

diligências, independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 29 de 602



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241390 Nr: 223-65.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genésio Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167707 Nr: 10547-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurelio de Souza Ikeda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 194, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação do executado para informar os dados bancários para 

transferência dos valores remanescentes, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 378 Nr: 85-41.1993.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Rodrigues Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juracy Rezende da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RITA SILVA LIMA - 

OAB:29204/GO, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 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.: 275785 Nr: 4583-09.2018.811.0004

 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: Lucas Fymyhiko Shiraishi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onélia Francisca Guimarães - 

OAB:12.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e DETERMINO à empresa TELEFÔNICA DO 

BRASIL que proceda à exclusão do nome da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito em razão da do débito decorrente do contrato nº. 

0265702933, atinente à linha telefônica nº. 66 99941 1684, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais (art.139, IV, CPC/2015).10.OFICIE-SE à CDL regional.11.CITE-SE a 

requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A para audiência 

de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 17 DE JULHO DE 2018, 

ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).12.Nesta oportunidade será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. 

Sendo a composição impossível, terá início a partir da data da audiência o 

prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 

13.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art.98, §3º, 

CPC/2015.14.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72573 Nr: 5813-72.2007.811.0004

 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: Cosmo Porfírio Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeli Martins Madruga - 

OAB:2.342-A/MT, ÊNIO SOLER DO AMARAL JÚNIOR - OAB:SP 172.787, 

Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:10.320-B/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 30.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

LIQUIDADA a sentença de fls. 151/161, nos termos do acórdão de fls. 

216/225, com trânsito em julgado em 21.01.2013 (fls. 227) e, por 

consequência, CONDENO a parte Requerida no pagamento do valor 

equivalente a 09 (nove) salários mínimos, que atualmente correspondem a 

R$ 8.586,00 (oito mil quinhentos e oitenta e seis reais) em favor do 

Requerente COSMO PORFÍRIO CARNEIRO, a título de indenização pela 

invalidez decorrente do sinistro do qual foi vítima e sobre o qual deverão 

incidir juros de mora a partir da citação (14.12.2007). 31.DEIXO de aplicar 

a correção monetária, tendo em vista a vinculação do valor da indenização 

ao salário mínimo vigente na data em que ocorrer a liquidação do sinistro, 

conforme determinação contida no acórdão de fls. 216/225.32.Em razão 

da sucumbência da Requerida, CONDENO-A no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% (quinze por 

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

CPC/2015. 33.Cumpridas as determinações acima, ARQUIVE-SE com as 

b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . 3 4 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.35.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 958 Nr: 2422-61.1997.811.0004

 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): RETÍFICA DE MOTORES PLANALTO LTDA, 

Mário Kimura, Maria Lúcia França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o insucesso da parte autora em localizar bens passíveis 

de penhora do executado, DEFIRO o pedido de fls. 252/253, e DETERMINO 

a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual ficará 

suspensa a prescrição conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, 

CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.
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3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 36780 Nr: 1150-22.2003.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista dos Santos

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista o insucesso da parte autora em localizar bens passíveis 

de penhora do executado, DEFIRO o pedido de fls. 252/253, e DETERMINO 

a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano, durante o qual ficará 

suspensa a prescrição conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, 

CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 230695 Nr: 9540-24.2016.811.0004

 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: MNdB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18.476-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que sejam 

intimadas as partes para comparecerem ao balcão desta secretaria para 

assinar os termos de guarda definitiva emitidos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 18925 Nr: 137-90.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Fiorese Neto, EDNAMAR LIMA DO CARMO 

FIORESE, RUDI FIORESE, Therezinha Lorini Fiorese

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112, DALADIER AGI - OAB:464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, NELSON FEITOSA - OAB:3839

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da CNGC e do despacho proferido em fls. 3995v, impulsiono 

os presentes autos e procedo a intimação do executado, na pessoa de 

seu advogado, via DJE, para no prazo de 05 dias depositar, nos autos, os 

valores relativos aos honorários indicados em fls. 3417 e 3418, sob pena 

de preclusão. Informo desde já que os valores indicados pelo perito 

perfazem o toal de R$ 1.825,00 ( um mil e oitocentos e vinte e cinco reais) 

para cada cédula a ser analisada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251940 Nr: 7632-92.2017.811.0004

 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: Mário Buri, Fabiano Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt, Camastra Comércio Administração e 

Participações Ltda, C & T S.P.A., MARIO ANTONIO TURNATURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 259263 Nr: 12380-70.2017.811.0004

 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: Ataídes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes de Morais - 

OAB:15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:16.659

 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.: 276935 Nr: 5373-90.2018.811.0004

 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: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19.065, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 13.745, Núcleo de Prática 

Jurídica - Universidade Federal de Mato Grosso - OAB:, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, considerando que o(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora não estava(m) cadastrado(a,s) junto ao 

sistema eletrônico de dados desta Comarca, Apolo, e já regularizada tal 

situação, impulsiono o feito para que se intime a parte requerida, via 

matéria de imprensa, da decisão/sentença de fls. 48/49, abaixo transcrita.

DECISÃO: "Vistos. 1. Cuida-se de ação revisional de alimentos proposta 

por MATHEUS HENRIQUE DIAS SILVA, em face de BRAZ GARCIA DA 

SILVA. Em suma, alega que o fato de se encontrar atualmente cursando 

Engenharia Civil “em período integral” e, portanto, impossibilitado de 

exercer qualquer atividade laborativa, alterou sua situação econômico 

financeira, motivo pelo qual requer a majoração dos alimentos 

anteriormente percebidos no percentual de 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo 

vigente. 2. Aduz, também, que a situação atual de seu genitor demonstra a 

possibilidade da majoração dos alimentos, haja vista que os documentos 

acostados comprovam que o Requerido é proprietário de 04 (quatro) 

veículos automotores, sendo 01 (um) caminhão Mercedes Benz/L 1620, 

placa AMY-1620, ano 2004; 01 (um) GOLF 1.6 SPORTLINE, placa 

NKK-6111, ano 2009; 01 (uma) Caminhonete Toyota Hilux CD4x4, placa 

OOT-0004; e 01 (uma) moto Yamaha Fazer YS250, placa NST-8875, ano 

2011, bem como sugerem pela consulta realizada junto ao site da empresa 

de Energia que é proprietário de 02 imóveis na cidade de Costa Rica-MS 

(fls. 38/46 e 47). 3. Desta feita, postula a titulo de tutela provisória de 

urgência a majoração dos alimentos para o correspondente a 01 (um) 

salário mínimo e, ao final, pela procedência total do pleito. 4. Coma a inicial 

vieram os documentos de fls. 16/47. 5. É O RELATÓRIO. DECID. 6. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): I) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e II) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. 7. Nessa quadra processual 

restaram evidenciados ambos os requisitos necessários ao deferimento 

da tutela de urgência. 8. Quanto a alegada mudança na situação 

econômica ocasionada pelos gastos com os estudos foram apresentados 

os documentos de fls. 25/28 que demonstram a matrícula e o 

aproveitamento no curso de Engenharia Civil (Turno Integral) e a 

consequente impossibilidade de exercício de atividade remuneratória (fls. 
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18 e 29). Apresentou, ainda, os gastos com moradia (fls. 15, 30/32 e 36) e 

demais despesas (fls. 33/35 e 37). 9. Da mesma forma, trouxe aos autos 

documentos que demonstram o patrimônio atualmente em nome do 

Requerido, consistente em veículos (fls. 38/46) e endereços residenciais 

(fls. 47), a fim de embasar a majoração ora pleiteada. 10. Desta feita, 

nesse juízo de cognição sumária, verifica-se mesmo que minimamente, a 

mudança ocorrida na situação econômico financeira das partes capaz de 

alterar o binômio necessidade – possibilidade e, por conseguinte, autorizar 

a majoração dos alimentos em sede de Tutela de Urgência. 11. Destarte, 

pelos fundamentos acima expostos, DEFIRO o pedido de tutela de urgênci 

12. CITE-SE a requerida, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-A 

para audiência de conciliação / mediação que DESIGNO para o dia 24 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 13. 

Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados necessários 

à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo 

(art. 695, §1º, CPC/2015). 14. Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 

composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. Para este ato 

deverão ser intimadas as partes e o Ministério Público. 15. FIXO os 

alimentos, majorando-os provisoriamente, no montante de R$ 954,00 

(novecentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 01 (um) salário 

mínimo vigente, que deverá ser repassado diretamente ao Requerente ou 

depositado em conta bancária a ser indicada por este, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, em consonância com o disposto no artigo 4º da Lei 

5.478/68, tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos. 16. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumprae."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207953 Nr: 8295-12.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Sousa e Silva, Lafaete Gonçalves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo da Silva Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 81 e DETERMINO a suspensão da execução pelo 

prazo de 06 meses, durante o qual ficará suspensa a prescrição 

conforme preceituado no artigo 921, III, §1º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 228013 Nr: 7740-58.2016.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Noleto de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stefany Figueiredo da Silva, GFN, HCFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação revisional de alimentos, com pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela, ajuizada por MAURO NOLETO DE BRITO em face de 

GABRIEL FIGUEIREDO NOLETO, HELLEN CRYSTINA FIGUEIREDO NOLETO, 

menores impúberes, representados por sua genitora STEFANY 

FIGUEIREDO DA SILVA NOLETO.

2. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 11/18.

3. À fl. 28, foi proferida decisão denegatória da tutela de urgência, e 

designou-se audiência de conciliação que restou infrutífera devido a 

ausência da parte requerida.

4. Sem a apresentação de contestação, remeteram-se os autos ao 

Ministério Público que pugnou pela designação de audiência de instrução e 

julgamento.

5. À fl. 54, a parte requerente manifestou-se pela extinção do feito, tendo 

em vista as partes terem acordado em processo de cod.230695, apenso a 

este, questões acerca da guarda dos menores, dispondo também na 

ocasião sobre as questões referentes as obrigações alimentícias.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Tendo em vista o referido acordo celebrado e homologado aos autos de 

cod. 230695, transladado a este (fls. 55/56), dispor integralmente acerca 

das questões referentes as verbas alimentícias devidas, objeto da 

presente ação, nada obsta que seus efeitos legais recaiam também sobre 

o feito em questão.

 7. Sendo assim, entendo por não ser necessária a realização de 

audiência de instrução indicada pelo Ministério Público (fls. 40/41), por 

entender terem sido todas as possíveis questões de direito sanadas no 

que compuseram as partes, restando a este juízo apenas a sentença de 

mérito.

8. Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 485, 

VI, do CPC/2015, tendo em vista que o acordo firmado entre as partes nos 

autos do processo de guarda em apenso abrange as questões de direito 

referentes à presente ação, resultando assim na perda superveniente do 

interesse de agir.

9. SEM custas e honorários.

10. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158840 Nr: 11582-22.2011.811.0004

 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): Nutrisal - Nutrientes Minerais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, ROSELMAR VICENTE DE LIMA - OAB:4471

 11.Diante disso, DOU POR PRECLUSA a prova pericial e DECLARO 

ENCERRADA a instrução processual.12.Estando os presentes Embargos 

aptos ao provimento final, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, 

com prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da lealdade 

processual.13.Após, voltem-me concluso para julgamento

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 221123 Nr: 3493-34.2016.811.0004

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jakeline Alves Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. L. Construtora Ltda, Jonnes Aurélio Franco 

Saggin, Lincoln Heimar Saggin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Vistos.

1. INTIME-SE o demandado para, no prazo de 05 (cinco) dias, aportar ao 

feito a contestação completa, visto que acostou somente a primeira página 

(fl. 68), sob pena de preclusão.

 2. Após, INTIME-SE o requerente para impugnar a defesa.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 67158 Nr: 735-97.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Saga Ltda, Administradora 

de Consórcio Saga Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa, Josias Ribeiro de 

Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IUNES MACHADO - 

OAB:17275/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558, Suely Tomaz Pelegrini - OAB:14124/MT

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que não foi constrito valores em 

conta do executado, conforme fls. 215/217 e, nos termos da CNGC, 

impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de 15 dias, requerendo o que 

entender cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 248273 Nr: 5077-05.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Faria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fatima Gomes Morais, JOÃO MORAIS 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoeno Henrique Silva Soares 

- OAB:19480-0/MT, Daniel da silva Castilho - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel da silva Castilho - 

OAB:

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

requerido às fls. 79/100 são tempestivos, motivo pelo qual impulsiono os 

presentes autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 

15 dias, querendo, apresente impugnação a contestação e documentos 

apresentados.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47199 Nr: 3070-60.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A da Comarca de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C LIMA CRUZ, Antônio Carlos Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3584, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 104 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, inicialmente via DJE e, caso não seja atendida a solicitação, 

proceda a intimação pessoal, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185775 Nr: 6911-48.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi - Cooperativa de Crédito Rural do Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. Dutra & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502, Juliana Ribeiro Tavares - OAB:12.660-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 214 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o exequente, inicialmente via DJE e, caso não seja atendida a solicitação, 

proceda a intimação pessoal, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 177430 Nr: 11643-09.2013.811.0004

 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: VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Braga Vilela - 

OAB:21731

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 72 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o 

requerente, inicialmente via DJE e, caso não seja atendida a solicitação, 

proceda a intimação pessoal, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156397 Nr: 8675-74.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Francisco Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/163.08-A, Sergio Schulze - OAB:SC 7.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 103 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, inicialmente via DJE e, caso não seja atendida a solicitação, 

proceda a intimação pessoal, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165494 Nr: 7588-49.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGH do Brasil Comunicações & Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Infortel Informática & Telecomunicações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOÊMIA MARIA DE LACERDA 

SCHÜTZ - OAB:122.124-A-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de 

fl. 111 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar 

o requerente, inicialmente via DJE e, caso não seja atendida a solicitação, 

proceda a intimação pessoal, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste e 

requeira o que de direito, sob pena de extinção.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 156279 Nr: 8529-33.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Inês Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Marcílio 

Cardoso - OAB:27.570 - GO

 Certifico que fora expedido alvara eletronico sob o nº 404886-5/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269161 Nr: 425-08.2018.811.0004

 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: Domingos Savio de Brito Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 
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Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência designada para o dia 16/05/2018, são se 

realizará, tendo em vista que a carta de citação fora devolvida pelo motivo: 

mudou-se, folhas 66, razão pela qual impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 184366 Nr: 5774-31.2014.811.0004

 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: Deusimar Rodrigues Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B, Francisca de Sá - OAB:16.391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. INTIME-SE o executado, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269263 Nr: 495-25.2018.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGdSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdFLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o requerido foi citado via edital (fl. 17) e 

permaneceu inerte, NOMEIO a Defensoria Pública desta comarca para, na 

qualidade de curador especial, apresentar defesa no prazo legal, com 

fundamento no artigo 72, II, CPC/2015.

2. Manifestando-se a Defensoria Pública, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, querer os atos necessários ao deslinde da 

ação, sob pena de extinção, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 211572 Nr: 10419-65.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida de Cássia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Nunes Costa, Sebastião Gomes 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabelle de Baptista - OAB:MT 

19065, João Paulo Vieira Deschk - OAB:11474-MT, Kátia Gobatti 

Calça - OAB:MT 13.745, Sandra Negri - OAB:MT 18472-B, Valdeir 

Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

1. Considerando que este magistrado responde cumulativamente pela 1ª 

(como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas Cíveis desta Comarca e 

havendo outros feitos que reclamam urgência na Vara em que sou titular, 

uma vez que trata de matéria afeta à infância e juventude, AGUARDEM-SE 

os autos em Cartório até compatibilidade da pauta de audiência ou até a 

designação de um Magistrado para a 2ª Vara Cível, para ulterior 

designação de audiência de instrução.

2. INTIMEM-SE. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 63381 Nr: 6451-42.2006.811.0004

 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): José Belmiro Simões, Riama Tratores & 

Máquinas Agrícolas Ltda, Hugo Rodrigues Filho, Luciano Farina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephany Mary Ferreira Regis 

da Silva - OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Artur de Castro Meirelles 

França - OAB:21.670-GO, Carlos Eduardo Freitas de Souza - 

Defensor Público - OAB:, Edson Azolini - OAB:MT 3094, Joice 

Elizabethda Mota Barroso - OAB:20.986 OAB/GO, MÔSAR ANTONIO 

DE OLIVEIRA - OAB:13.689 OAB/GO

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por BANCO CNH 

S/A em desfavor de JOSÉ BELMIRO SIMÕES (OUTROS), todos 

qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 553 a indisponibilidade 

dos ativos bancários em nome do executado, restando a consulta 

frutífera.

 3. A parte executada fora devidamente intimada a se manifestar, 

manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 559.

4. Em ato contínuo, o exequente trouxe aos autos manifestação acerca do 

valor depositado, bem como requereu expedição de alvará para liberação 

de depósito judicial em seu favor e extinção do feito(fls. 561).

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Frente no exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

7. Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 561, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 556, em 

favor da parte exequente na conta disposta às fls. 561.

8. Custas processuais pelo executado.

9. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154792 Nr: 6500-10.2011.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Marcos Manzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Brescovici - 

OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Louise Rainer Pereira Gionedis - 

OAB:MT 16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 VISTOS.

1. CONVERTO a presente ação de conhecimento em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, nos termos do art. 523 e ss. do CPC/2015 para 

processamento do feito em relação ao saldo devedor remanescente.

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

pagar o valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de 

aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios 
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também no percentual de 10% sobre o valor da execução, conforme art. 

523, §1º, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente a Executada, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

4. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 169981 Nr: 2228-02.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Embalagens Sol Nascente Ltda, David Natal Rezende de 

Araujo, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães, Denize Regina Araujo Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:MT 3.791

 VISTOS.

 1. RECEBO os embargos de declaração de fls. 68/71, uma vez que 

opostos tempestivamente e, por conseguinte, DETERMINO a intimação da 

parte contrária para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista a possibilidade de efeitos infringentes, com fundamento no art.1.023, 

§2º, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, certifique-se e voltem-me 

conclusos para análise.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 219826 Nr: 2715-64.2016.811.0004

 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: S. C. dos Santos & Cia Ltda, Simone Cavalcante dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cielo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:OAB/SP 131.600

 VISTOS.

1. Ante a ausência de irregularidade processual, DOU O FEITO POR 

SANEADO.

2. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

3. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276531 Nr: 5113-13.2018.811.0004

 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: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josué Fidelis de Almeida, EVA MARIA DOS 

PASSOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

 3. De outra banda, com fundamento nos art.55, §§2º e 3º, CPC/2015, 

DETERMINO o apensamento deste feito aos autos de CÓD.276532, em 

trâmite neste juízo, para exame acerca da efetiva existência da aparente 

conexão.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276532 Nr: 5114-95.2018.811.0004

 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: Selma Maria Neves Messias Drumond

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano da Silva Fernandes, Lorena Francisco 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Jara Bigio - OAB:MT 

20194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

 3. De outra banda, com fundamento nos art.55, §§2º e 3º, CPC/2015, 

DETERMINO o apensamento deste feito aos autos de CÓD.276531, em 

trâmite neste juízo, para exame acerca da efetiva existência da aparente 

conexão.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272696 Nr: 2767-89.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucileide do Nascimento Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonnes Christian Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Apesar da parte autora ter juntado aos autos comprovante de sua 

hipossuficiência, ainda assim não se manifestou quanto ao item 2 do 

despacho de fl. 31.

 2. Desta forma, INTIME-SE a requerente para cumprir com o determinado 

(fl. 31 – item 2), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade 

no prosseguimento do feito.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267501 Nr: 17677-58.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Abidoraldo Ferreira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Olimpio dos Santos, Eliane Cleveston

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e, por consequência, DETERMINO a busca e 

apreensão do veículo indicado à fl.08 no endereço dos requeridos, 

autorizando desde já o uso de apoio policial, se necessário, tudo conforme 

autorizam os arts.139, IV, 197 e 536, CPC/2015.12.CITEM-SE os 

requeridos, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-OS para 

audiência de conciliação / mediação, que DESIGNO para o dia 22 DE 

AGOSTO DE 2018, ÀS 12h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).13.Nesta 

oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. 14.Realizada a autocomposição, lavre-se por termo e 

voltem-me concluso para a devida homologação (art. 334, §11º, 

CPC/2015).15.DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 

3º do CPC/2015.16.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 277258 Nr: 5577-37.2018.811.0004

 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: Crispim da Costa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco CSF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do 

CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226152 Nr: 6557-52.2016.811.0004

 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: F. K. de Oliveira Me, Fran Karlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Ferreira Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRYA BORGES FREITAS - 

OAB:19.392, Lorena Varjão Alves - OAB:9790, Michel Ribeiro 

Rodrigues Silva - OAB:MT 12.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA KARLLA BANDEIRA 

CASTRO - OAB:14600 GO

 VISTOS.

1. Diante da petição de fl. 75, e dos documentos que acompanham (fls. 

75vº/76), INTIME-SE a parte requerida/reconvinte para, no prazo de 15 

(quinze) dias, instrua o feito com cópia da declaração de imposto de renda 

para comprovação da necessidade do benefício da Assistência Judiciária 

Gratuita, sob pena de indeferimento da reconvenção e prosseguimento da 

ação principal, nos termos do artigo 343, § 2º, do CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239164 Nr: 15615-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuza Siqueira de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar David de Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos dos Santos Silva Junior 

- OAB:21662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294MT/35386GO

 VISTOS.

1. Vieram aos autos manifestação da parte autora em fls.134/135, 

pugnando pela expedição de oficio ao Banco do Brasil, a fim de apuração 

dos débitos atualizados em nome de Sr. Edgar David de Figueiredo, Srª. 

Neuzivane Siqueira Guimarães e Sr. Cristiano Garcia Ribeiro, vez que se 

tratam de dívidas contraídas em favor do casal, durando o período de 

união estável.

2. No mesmo sentido, a parte contrária informa em fls.134/135, acerca da 

existência de dívidas comum do casal (empréstimos/financiamentos), 

efetuada em nome de terceiros.

3. No caso, verifico que os pedidos formulados pelas partes não merecem 

prosperar, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário diligenciar no 

sentido de solicitar débitos contraídos pelas partes litigantes junto a 

Instituições Bancárias, com o fito de compensar créditos e débitos em 

partilhas de bens.

4. Devem as partes interessadas diligenciar extrajudicialmente, posto que 

o intento se trata de ônus incumbido aos postulantes, que deverão 

colacionar ao feito as provas que entendam necessárias para corroborar 

com as suas arguições.

5. Desta feita, INDEFIRO os pedidos formulados em fls.134/135 e 136 e, 

por conseguinte, DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes, pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para juntar ao feito as dívidas contraídas em prol do 

casal e que estejam em nome de terceiros, sob pena de preclusão.

6. Ainda, certifique Srª. Gestora, acerca da tempestividade da 

contestação apresentada em fls.63/75.

7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269566 Nr: 718-75.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiano Ribeiro Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE CRISTINE CAMPOS 

SILVA - OAB:16.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante do contido em fls.22, apense-se o presente feito aos autos de 

Cód.266091, voltando-me conclusos para ulterior deliberação.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275595 Nr: 4480-02.2018.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLCL, CdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Sguizardi - OAB:MT 

16.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. Recebo a emenda de fls.36/38 e, por conseguinte, DETERMINO que 

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

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de 

honorários advocatícios também no percentual de 10% sobre o valor da 

execução, conforme §1º, art.523, CPC/2015.

2. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 
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lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC, na pessoa do seu advogado ou pessoalmente, 

se o processo correu à sua revelia.

3. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC/2015 sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275483 Nr: 4407-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Said Hamida Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Murilo Antonio Sabadin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genilda da Silva Gomes - 

OAB:19978-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Recebo a emenda de fls.18/19 e, por conseguinte, DETERMINO que 

CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 01/08/2018, 

às 13h00min.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276865 Nr: 5323-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto do Bosque Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Francisco Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathan Dias Von Sohsten 

Rezende - OAB:352636/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Ao analisar os autos, constato que o autor juntou em fls.19/20 apenas a 

fotocópia do título objeto da demanda. No entanto, é imprescindível que a 

parte traga aos autos a via original do título, para o regular processamento 

do feito.

2. Frente ao exposto, intime-se o douto procurador do requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial a fim de juntar aos autos o 

documento original do título objeto da demanda, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 330, IV, do CPC/2015).

3. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 214011 Nr: 11868-58.2015.811.0004

 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: DLRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Arantes Bilego - 

OAB:23.624, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

 VISTOS.

1. Verifico que as parte litigantes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal e pelo depoimento pessoal das partes. (fls.107/108 e 109)

2. Diante disso, considerando que este magistrado responde 

cumulativamente pela 1ª (como juiz titular) e 2ª (em substituição) Varas 

Cíveis desta Comarca e havendo outros feitos que reclamam urgência na 

Vara em que sou titular, uma vez que trata de matéria afeta à infância e 

juventude, AGUARDEM-SE os autos em Cartório até compatibilidade da 

pauta de audiência ou até a designação de um Magistrado para a 2ª Vara 

Cível, para ulterior designação de audiência de instrução.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232343 Nr: 10725-97.2016.811.0004

 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: Raphael Accioly Lins Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concrearte Pré-Moldados Para Construção 

Ltda - ME, Marcilio Alves Batista, Aleixo Batista, Rafael Batista Souza, 

Marlene Alves Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLE DE BAPTISTA - 

OAB:19.065, KATIA GOBATTI CALÇA - OAB:13.745, Paulo Henrique 

Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandra Negri - OAB:MT 

18472-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ian Schoucair Caria Quadros 

- OAB:BA 17.848

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi designada audiência 

de conciliação.

 2. Assim, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos 

do CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 23 DE JULHO DE 

2018, às 09h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há 

possibilidade de autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256291 Nr: 10411-20.2017.811.0004

 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: Maria José Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandra Ribeiro de Souza 

Nunes - OAB:21.708/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kassyo Rezende Barcelos - 

OAB:MT 15.260

 VISTOS.

1. ACEITO a declinação de competência.

 2. A ação de adjudicação compulsória é um instrumento judicial à 

disposição daquele que teve seu contrato definitivo negado pela outra 

parte, tendo o Estado como o protetor dos princípios legais estabelecidos 

pelo direito.

3. Embora seja impossível a produção de prova negativa, é perfeitamente 

cabível que a parte autora se diligencie, por exemplo, por meio do envio de 

carta com aviso de recebimento ao promitente vendedor, a fim de que 

comprove a negativa em outorgar o domínio sobre o bem objeto da 

contratação e, portanto, possa inferir o seu interesse de agir.

4. Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, juntando aos autos documento que comprove a 
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resistência da parte requerida, sob pena de extinção do feito, nos termos 

do art. 321 do CPC/2015.

5. Após, com a manifestação nos autos, voltem-me conclusos para 

saneamento.

 6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226285 Nr: 6632-91.2016.811.0004

 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: IFdG, HTAdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO OLIVEIRA 

DO MONTE - OAB:63933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Tendo em vista a certidão de fls. 32, INTIME-SE A PARTE AUTORA 

PESSOALMENTE POR MEIO DE CARTA DE INTIMAÇÃO VIA CORREIOS - 

AR/MP, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o regular 

andamento no feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

artigo 485, inciso III do CPC/2015.

2. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274494 Nr: 3771-64.2018.811.0004

 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): LEUTON LUIS ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Às folhas fls. 22, a parte autora pugnou pela desistência e extinção 

processual.

2. Isto posto, homologo a desistência da ação na forma manejada e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, VIII do CPC/2015.

3. Sem custas, uma vez que já recolhidas e sem honorários, por não 

haver sequer formado a relação processual.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 200557 Nr: 4125-94.2015.811.0004

 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: Ademilson Vanderley Trindade

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .5.Da análise dos autos, constata-se que o deslinde da lide está a 

depender da produção de prova pericial judicial, uma vez que não há 

necessidade de depoimento pessoal do autor ou de oitiva de testemunhas. 

6.Logo, a teor do art. 349, CPC/2015, tendo em vista o pedido da parte 

requerida quanto a prova pericial, ou seja, contraposta à do requerente, já 

que se fez representar nos autos em tempo de praticar os atos 

processuais, os honorários periciais devem ser arcados por ela (parte 

demandada).7.Nessa esteira, como perito NOMEIO o médico Dr. JOSÉ LUIZ 

LAURO, CRM/MT 1537, podendo ser encontrado na Rua Independência, nº 

665, Centro, nesta urbe. 8.INTIMEM-SE as partes para, querendo, 

indicarem assistentes técnicos e apresentarem os quesitos, em 15 

(quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).9.INTIME-SE o perito nomeado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a nomeação, bem 

como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, §2º, 

CPC/2015).10.Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos para 

ulterior deliberação.11.No caso de aceitação da nomeação e 

apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte demandada, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias deposite os valores relativos aos honorários, 

sob pena de preclusão.12.Efetuado o depósito dos valores relativos aos 

honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com 

cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato o mais breve possível.13.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.14.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.15.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 38629 Nr: 1527-56.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdSMeFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Bortoli Junior - 

OAB:5.620-MT

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que fora procedida a diligência de 

penhora e avaliação dos bens descritos às fls. 180, conforme certidão 

exarada pelo Sr. Oficial de Justiça.

2. Com vistas dos autos, manifesta o exequente pela designação de leilão 

judicial (fls. 201).

3. Ao analisar o feito, constato que a parte executada não fora intimada da 

diligência realizada, conforme certidão de fls. 181. Assim, INTIME-SE a 

parte executada, por meio de seu patrono constituído nos autos, para 

manifestar nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da penhora e 

auto de avaliação, conforme preceitua o art. 841, CPC/2015.

4. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos análise.

5. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 226195 Nr: 6587-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucilia Cabral de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovelina Soares da Silva, Odilon Pereira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herica Christiana Martins 

Cardoso - OAB:MT 13.327, MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que ainda não foi designada audiência 

de conciliação.

 2. Assim, com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 3º, c/c art. 139, V, todos 

do CPC/2015, DESIGNO audiência conciliatória para o DIA 23 DE JULHO DE 

2018, às 10h (HORÁRIO DE MATO GROSSO), vez que há possibilidade de 

autocomposição entre as partes.

 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer dos litigantes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

4. INTIMEM-SE as partes por meio dos seus advogados – via DJE.

5. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, 

venham-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 99058 Nr: 4064-15.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberta Barros de Almeida Marengão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Poliana Oliveira Santos - 

OAB:MT 14.467

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que fora procedida, por meio da 

Contadoria Judicial, a realização dos cálculos nos moldes elencados da 

decisão de fls. 145.

2. Assim, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestem acerca dos cálculos 

aportados às fls. 146, no prazo de 05 (cinco) dias sucessivos.

3. Após, voltem-me conclusos para análise.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175402 Nr: 9092-56.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bigfrig Alimentos Ltda, João Francisco 

Gasparoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 94 

o sobrestamento do feito pelo período de 1 (um) ano.

2. Assim, SUSPENDO a presente execução, pelo prazo de 1 (um) ano, a 

fim de possibilitar eventual busca por bens do executado a fim de 

satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262969 Nr: 14857-66.2017.811.0004

 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: Firmino Gomes Barcelos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA SILVA SOUZA - 

OAB:23.131/O, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada 

por FIRMINO GOMES BARCELOS em face do BANCO DO BRASIL S/A.

2. Em que pese a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela parte, 

razão não assiste, haja vista que a causa de pedir e o pedido 

apresentam-se claros e objetivos, não havendo qualquer dificuldade de 

interpretação capaz de dificultar a defesa.

3. Já quanto a outra preliminar consistente na carência de ação aventada 

pela parte, se confunde com o próprio mérito da causa, a qual será 

analisada por ocasião da prolação da sentença.

4. Assim, REJEITO as preliminares aventadas da inépcia da inicial e da 

carência de ação.

5. Não havendo mais questões prejudiciais ou preliminares a serem 

analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO.

6. Verifico que o feito não carece de instrução probatória, sendo matéria 

de direito e de fato, já existindo provas suficientes nos autos, estando o 

processo pronto para ser julgado, nos termos do que dispõe o artigo 355, 

I, do CPC.

7. INTIMEM-SE as partes do teor desta decisão, em atenção ao princípio da 

lealdade processual, com prazo de 05 dias. Após, voltem-me conclusos 

para sentença.

8. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 24140 Nr: 2857-93.2001.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. DE MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. P. FREITAS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIANY MAZZER MARQUES 

SILVA - OAB:18064, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, 

PROCURADOR DO CREA-MT - OAB:6.475-MT., ROBERTO CARLONI DE 

ASSIS - OAB:11291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Às folhas fls. 47 a parte autora pugnou pela extinção da ação.

2. Isto posto, HOMOLOGO a desistência da ação e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

VIII do CPC/2015.

3. Sem custas.

4. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240072 Nr: 16301-71.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Drogaria Emergência Ltda Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Araújo e Silva - 

OAB:GO 47.564, Pedro Augusto Santos de Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Anulatória ajuizada por DROGARIA EMERGÊNCIA 

LTDA- ME em face do BANCO DO BRASIL S/A.

2. Em que pese a preliminar de falta de interesse de agir aventada pela 

parte, se confunde com o próprio mérito da causa, a qual será analisada 

por ocasião da prolação da sentença.

3. Já a preliminar de inépcia da inicial suscitada, razão não assiste, haja 

vista que a causa de pedir e o pedido apresentam-se claros e objetivos, 

não havendo qualquer dificuldade de interpretação capaz de dificultar a 

defesa.

4. Assim, REJEITO as preliminares aventadas da falta de interesse de agir 

e da inépcia da inicial.

5. Não havendo mais questões prejudiciais ou preliminares a serem 

analisadas, DOU O FEITO POR SANEADO.

6. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

7. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 241753 Nr: 504-21.2017.811.0004

 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: Gaspar Sabino da Luz

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 5.Logo, tendo em vista que a parte requerida sustentou a capacidade 

laborativa do requerente em sua contestação, cabe àquela a produção de 
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prova que comprove tal fato, a teor do art.373, II, CPC/2015, visto que se 

trata de alegação de fato extintivo do direito do autor e que esta já trouxe 

aos autos prova pré-constituída de sua incapacidade laboral. 6.Destarte, 

os honorários periciais devem ser arcados pela parte requerida.7.Nessa 

esteira, como perito NOMEIO o médico Dr. JOSÉ LUIZ LAURO, CRM/MT 

1537, podendo ser encontrado na Rua Independência, nº 665, Centro, 

nesta urbe. 8.Frise-se que já foram apresentados os quesitos pela parte 

requerida às fls. 50/51 e pela parte autora às fls. 70/71. 9.INTIMEM-SE as 

partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e apresentarem os 

quesitos, em 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC/2015).10.INTIME-SE o 

perito nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se aceita a 

nomeação, bem como apresente sua proposta de honorários (Art. 465, 

§2º, CPC/2015).11.Em caso de resposta negativa, voltem-me conclusos 

para ulterior deliberação.12.No caso de aceitação da nomeação e 

apresentação dos honorários, INTIME-SE a parte demandada, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias deposite os valores relativos aos honorários, 

sob pena de preclusão.13.Efetuado o depósito dos valores relativos aos 

honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com 

cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato o mais breve possível.14.Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.15.Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE vista às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.16.Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 68170 Nr: 1692-98.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elena Delgado da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Godoy 

Gontijo - OAB:25418/GO, Mário Takatsuka - OAB:SP 43.638, Rafael 

Costa Mendes - OAB:Mg 101.668

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 94, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 172216 Nr: 5067-97.2013.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberta Beatriz do Nascimento 

- OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 139 

o sobrestamento do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

2. Assim, SUSPENDO o presente cumprimento de sentença, pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, a fim de possibilitar eventual busca do referido 

bem descrito na sentença de fls. 132-v.

3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob de arquivamento do processo.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237923 Nr: 14752-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Matiko Nagano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaela Fullin de Castro - 

OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO A. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308-A

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220231 Nr: 2969-37.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. F. de Lima Cia Ltda, Valtevânio Franco de 

Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

S/A em face de V.F. de lIma Cia Ltda (e outro), todos qualificados nos 

autos.

2. Manifesta o exequente pelo levantamento do valor bloqueado às fls42, 

via Sistema Bacenjud, nos ativos bancários da parte executada.

3. Devidamente intimada pessoalmente, a parte executada se manteve 

inerte, conforme certidão de fls. 58.

4. Assim DEFIRO o pedido manejado às fls. 46, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, via SICONDJ, conforme demonstra o comprovante de depósito de 

fls. 44/45, em favor da parte exequente na conta disposta às fls. 46.

5. Após, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento ao feito, 

trazendo aos autos planilha de débito atualizada do valor remanescente, 

bem como manifeste pelos atos cabíveis ao deslinde da ação, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015.

6. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173203 Nr: 6370-49.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A, Nelson Feitosa Júnior - OAB:MT 8.656

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por BARCELOS 

CARLOS E GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de BANCO 

DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 444 que determinou a 

intimação da parte executada para pagar o valor do débito apresentado.

3. A parte executada fora devidamente intimada a se manifestar, a qual 

apresentou comprovante de depósito judicial no valor mencionado, 

conforme se vê às fls. 452-verso.

4. Em ato contínuo, o exequente trouxe aos autos manifestação acerca do 

valor depositado, bem como requereu expedição de alvará para liberação 

de depósito judicial em seu favor (fls. 453).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Frente no exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 
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e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

6. Ainda, DEFIRO o pedido manejado às fls. 453, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, conforme demonstra o comprovante de depósito de fls. 452-verso, 

em favor da parte exequente nas contas disposta às fls. 453.

7. Custas processuais pelo executado.

8. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

ARQUIVEM-SE com as baixas necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181627 Nr: 3460-15.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Cassiano Pereira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Presentes os requisitos necessários conforme dispõe os artigos 536 e 

seguintes do CPC/2015, DEFIRO o pedido de fls.240/241 e, por 

conseguinte CONVERTO a presente ação em CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA.

2. Isto posto, com base no art.536, do CPC/2015, determino a intimação 

pessoal do executado, na pessoa de seu representante legal, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, para cumprir a obrigação de fazer quanto às 

elevações da exequente para os níveis 5 e 6 e classe D, nos termos 

ordenados na sentença de fls.185/187-v, retificada em parte pelo Acórdão 

de fls. 219/224-v.

3. INTIME-SE o executado, na pessoa de seu representante legal para, 

querendo, nos próprios autos, impugnar a presente execução, pelo prazo 

de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 525, CPC/2015.

4. Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação pela parte 

executada, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requer os atos necessários ao deslinde da ação quanto à obrigação de 

pagar, sob pena de extinção do cumprimento de sentença.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 223376 Nr: 4889-46.2016.811.0004

 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: Carlos Roberto Rezende Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claunidio Nogueira Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA movida pelas partes mencionadas, todas 

qualificadas nos autos.

2. Deferida a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim 

de possibilitar ao autor a localização do requerido (fls. 18).

3. Transcorrido o prazo assinalado, a parte autora fora intimada, por meio 

de seu patrono constituído nos autos, mantendo-se inerte (fls. 30).

4. Posteriormente, foi intimada pessoalmente por correio (AR) (fls. 33). 

Entretanto, deixou de apresentar manifestação nos autos (fls. 35).

5. Após, vieram os autos conclusos.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Considerando a inércia da parte autora, verifico que está caracterizado 

o abandono do feito, o que acarreta a sua extinção, sem resolução do 

mérito.

8. Diante do manifesto desinteresse da exequente pelo regular andamento 

do feito e considerando que o processo não pode se eternizar por falta de 

iniciativa da parte, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, III, CPC/2015.

9. Sem custas.

10. Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

11. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269286 Nr: 515-16.2018.811.0004

 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: VGAB, LGAB, MMAdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Samir Mahmud Castro Wadi - OAB:19.003, 

Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 SENTENÇA

1. Cuida-se de AÇÃO DE REVISIONAL ALIMENTOS intentada pelas partes 

acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes compuseram amigavelmente o deslinde da ação, como se vê 

em fls. 65/65-v.

3. Com vistas dos autos, o Douto membro do Parquet, às fls. 67/68, 

manifestou-se favorável à homologação do acordo firmado entre as 

partes.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. No caso em tela, afere-se que as partes são legítimas, estão 

regularmente representadas e os direitos dos menores mostraram-se 

resguardados.

 DISPOSITIVO:

 5. Isto posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades de fls. 

65/65-V, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em consequência 

julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

6. Sem custas.

 7. Ciência ao Ministério Público.

8. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68877 Nr: 2338-11.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS DE HOLLEBEN 

LEITE MUNIZ - OAB:25468/GO

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução de título extrajudicial movida por Banco Bradesco 

S/A em face José Carlos Siqueira de Carvalho, todos qualificados nos 

autos.

2. Manifesta o exequente pelo levantamento do valor bloqueado às fls. 

151, via Sistema Bacenjud, nos ativos bancários da parte executada e a 

suspensão do feito, ante as infrutíferas tentativas de localizar bens do 

executado.

3. Devidamente intimada, por meio de seu patrono, a parte executada se 

manteve inerte da realização da constrição.

4. É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. Assim DEFIRO o pedido manejado às fls. 192, devendo a Nobre Gestora 

expedir ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste 

Juízo, via SICONDJ, conforme demonstra o comprovante de depósito de 

fls. 151, em favor da parte exequente na conta disposta às fls. 161-v.

6. Ademais, DEFIRO o pedido de suspensão da ação pelo prazo de 01 

(um) ano, nos termos do art. 921,III, do CPC/2015.

7. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, trazendo aos autos planilha de débito atualizada 

do valor remanescente, bem como manifeste pelos atos cabíveis ao 

deslinde da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, 

do CPC/2015.

8. Cumprida a determinação acima, voltem-me conclusos.

9. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204429 Nr: 6281-55.2015.811.0004

 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: JAMR, JMR, VNM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294MT/35386GO, Roberio Braga Vilela - OAB:

 Posto isto, constatado que o cupom fiscal referente à compra de “roupas 

intimas e pijama” de folhas 66, bem como os boletos referentes à 

mensalidade escolar de ensino superior de folhas 67/72, refere-se às 

despesas não abrangidas no acordo firmado às folhas 48 e verso, são, 

portanto, documentos inábeis ou seja, inexigíveis, termos em que INDEFIRO 

a sua cobrança por falta de pressuposto processual, forte no artigo 803, I 

c/c artigo 485, IV do CPC/2015.16.Por outro lado afere-se que é titulo 

executivo exigível o recibo de folhas 65, entretanto, verifico que e está 

datado no mês de janeiro de 2017, contudo, o pedido e cumprimento de 

sentença fora protocolizado no mês de junho de 2017. Assim, INDEFIRO 

cobrança do referida despesa extraordinária pelo rito do artigo caput 528 

do CPC/2015, por não compreender até as 03 (três) prestações anteriores 

ao ajuizamento da execução, com supedâneo no § 7º mesmo artigo.17. 

Visando a economia processual, determino que a exequente atualize o 

valor da meação da despesa de folhas 65, a qual deverá tramitar pelo rito 

do artigo 523 e ss. do CPC/2015.18.Dê-se ciência às partes. 19.Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196470 Nr: 1430-70.2015.811.0004

 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: Neusa Mingoti dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO & INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7295/PR

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que o feito fora saneado às fls. 

138/139-v, na qual restou determinada a intimação da parte requerida para 

aportar aos autos os documentos descritos na decisão.

2. Às fls. 142, manifestar a parte requerida pela dilação do prazo para 

cumprimento da determinação retro.

3. Assim, DEFIRO o pedido de fls. 142 para conceder prazo de 20 (vinte) 

dias úteis à parte requerida a fim de possibilitar a juntada dos documentos 

mencionados.

4. Após, Intime-se a parte autora para, querendo, apresente manifestação, 

pelo prazo de 10 (dez) dias.

5. Cumprida integralmente, voltem-me conclusos.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178826 Nr: 829-98.2014.811.0004

 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): Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

Núcleo de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando que a Ré é instituição Estatal, deve, portanto, o 

cumprimento de sentença ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

 2. Posto isto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença na forma 

manejada às folhas 77/23, termos em que determino sejam os autos 

remetidos à DD. Subscritora no intuito de que proceda a emenda à inicial 

visando à correção do polo ativo, bem como do rito processual a ser 

observado, qual seja, do artigo 534 do CPC/2015.

3. Intime-se. As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 157405 Nr: 9788-63.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Primavera Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO0039048

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Fiscal movida por Município de Barra do Garças-MT 

em face de Cerâmica Primavera Ltda, todos qualificados nos autos.

2. Às fls. 42, manifesta o exequente pela penhora do bem imóvel descrito 

na matrícula sob n°22.191 de titularidade da parte executada.

 3. Às fls. 49, manifesta a parte executada pela suspensão da ação pelo 

prazo de 01 (um) ano, vez que sustenta que o imóvel é o local da empresa 

e local onde a família reside.

4. Às fls. 51, o exequente traz aos autos planilha de cálculo atualizada e 

requer a penhora do bem imóvel mencionado.

5. É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Preliminarmente, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução, uma 

vez que sequer foram demonstrados os requisitos autorizadores 

insculpidos no art. 921, CPC/2015.

 7. Além disso, quanto a manifestação pela penhora do bem trazido aos 

autos pela parte exequente, verifico que a pretensão merece prosperar, 

uma vez que legalmente amparada nos termos do art. 835, IV, CPC/2015.

8. Isto posto, DEFIRO o pedido de fls. 51, devendo a Nobre Gestora 

expedir mandado de penhora no imóvel de matrícula sob nº 22.191 inscrito 

junto ao CRI local.

9. Após, formalizado o ato mencionado acima, INTIME-SE a parte 

executada para, querendo, opor embargos no prazo legal (Art. 841, CPC).

10. Caso não haja oposição de embargos, INTIME-SE o exequente para 

que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 151668 Nr: 1913-42.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yoki Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Alimentos Lana Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Cristina Santejo - 

OAB:214645/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Carneiro 

Queiroz - OAB:SP 163.613, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Visto.

1. Compulsando os autos constata-se que o pedido de folhas 145/148, diz 

respeito a pedido de cumprimento de sentença relativo aos Embargos à 

Execução Ação n. 9435-18.2014.811.0004, cód. 188940.

 2. De acordo com a legislação processual civil, pedidos dessa natureza 

deve correr nos autos principais.

 3. Posto isto, INDEFIRO determino o desentranhamento da peça de folhas 

145/148 para que seja encarta nos autos respectivos, qual seja: 

Embargos à Execução Ação n. 9435-18.2014.811.0004, cód. 188940.

4. De outra banda, verifico que este processo está aguardando 

providências do exequente desde o ano de 2016, determino que a 

Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias promova o regular andamento do 

feito, sob pena de extinção do feito por abandono da causa.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180420 Nr: 2361-10.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 42 de 602



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Yakabe - ME, Paulo Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida pelas 

partes acima mencionadas.

2. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 75, DETERMINO 

a citação editalícia de todos os requeridos elencados na inicial (fls. 05/06), 

pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

3. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161371 Nr: 2244-87.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESM, JEPM, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS CÉSAR MESQUITA - 

OAB:0536 MT

 1. Em análise do feito, constata-se que o presente feito foi distribuído 

como EXECUÇÃO DE SENTENÇA da sentença proferida nos autos 66232.

 2. Constata-se que a obrigação foi integralmente cumprida pelo 

pagamento do débito, sendo assim, a ação executiva extinta, por meio da 

sentença de folhas 58 e verso, já transitada em julgado.

3. Posto isto, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença na forma 

manejada às folhas 74/77verso, a luz do disposto no artigo § 2º do artigo 

531 do CPC/2015.

4. Ademais, deixo consignado que o rito de constrição pessoal (prisão 

civil) somente compreende até as 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, nos termos do § 7º do artigo 528, CPC/2015.

5. Por conseguinte, determino o desentranhamento da peça de folhas 

74/77verso e devolução ao postulante para providências cabíveis.

 6. Após, retorne o feito ao arquivo.

7. Intime-se. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182688 Nr: 4408-54.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Pereira Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimunda Martins Porto, CONFINANTE (LADO 

DIREITO), CONFINANTE (LADO ESQUERDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Antonio Mecena de 

Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Cuida-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO movida por 

EDSON PEREIRA GUIMARÃES em face de RAIMUNDA MARTINS PRADO..

2. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls.114, DETERMINO 

a citação editalícia do confinante do lote 11 (lado direito), pelo prazo de 30 

(trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015..

3. Em ato contínuo, certifique-se a escrivania acerca do oferecimento de 

contestação pela requerida Raimunda Martins e pelo confinante Maria 

Carteri.

4. Transcorrido o prazo assinalado, voltem-me conclusos para nomeação 

do curador, caso não haja comparecimento da parte citada por edital aos 

autos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 90912 Nr: 4762-55.2009.811.0004

 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: Betunel Indústria e Comércio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ello Construtora e Empreendimentos Ltda - ME, 

Uilton José da Silva, Benedita Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Kasakewitch 

Caetano Vianna - OAB:64585, Mauricio Guterres Rocha - 

OAB:128524/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 VISTOS.

1. OUÇA-SE o Ministério Público, acerca dos documentos juntados em 

fls.203/209 pelo representante legal da empresa nomeada como 

administradora judicial.

2. Após, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271139 Nr: 1705-14.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Romanato, Eduardo Alves de Moura, 

Eliana Moreira da Silva Romanato, MARIA HELENA BEVILAQUA DE LUCCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida pelas partes 

supramencionadas, com fundamento no Decreto Lei n° 911/1969.

2. Compulsando os autos, constato que foi feita a emenda a inicial pelo 

requerente às folhas 90/95, apresentando documentação pertinente.

3. Contudo, às fls. 96 o requerente informa que as partes regularizaram 

um acordo extrajudicial, requerendo prazo de 30 (trinta) dias para 

colacionar a minuta do acordo aos autos.

4. Deste feito, DEFIRO o pedido de fls. 96.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176386 Nr: 10362-18.2013.811.0004

 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: Maria Antônia da Silva Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Santiago Freitas Diniz - 

OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Aportados os autos neste juízo, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se no feito requerendo o que 

entenderem de direito.

2. Em caso de silêncio. Arquivem-se.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160511 Nr: 1140-60.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Elizabeth Rubin Ferrari, Solange Elizabeth Rubin 

Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Alves do 

Nascimento - OAB:MT 14.040

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 SENTENÇA

1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por SOLANGE 
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ELIZABETH RUBIN FERRARI em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, todos qualificados nos autos.

2. Em análise aos autos, verifico decisão de fls. 149 que determinou a 

indisponibilidade de valores em ativos bancários do executado. A 

indisponibilidade restou positiva, conforme fls. 151.

 3. A parte executada fora devidamente intimada a se manifestar, a qual 

apresentou comprovante de depósito judicial no valor mencionado, 

conforme se vê às fls.153-verso.

4. Em ato contínuo, a exequente trouxe aos autos manifestação acerca do 

valor depositado, bem como requereu expedição de alvará para liberação 

de depósito judicial em seu favor (fls. 156).

É O RELATO. E DECIDO.

5. Frente ao exposto, DECLARO quitada a obrigação pela parte executada 

e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de 

sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II, do 

CPC/2015.

6. DEFIRO o pedido manejado às fls. 156, devendo ser expedido ALVARÁ 

DE LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO depositado neste Juízo, conforme 

demonstra o comprovante de depósito de fls. 153-v, em favor da parte 

exequente na conta disposta às fls. 156.

7. Ademais, DETERMINO a transferência do valor bloqueado às fls.152 

para a conta do executado, ante ao cumprimento da obrigação.

 8. Custas pelo executado.

9. Transitada em julgado e após observar as cautelas de estilo, 

arquivem-se com as baixas necessárias.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178209 Nr: 45-24.2014.811.0004

 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: Cláudio Pires Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRV Construtora e Empreendimentos Ltda Me, 

Willian Campolongo Rocha, Anderson Teotônio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a apresentação do laudo pericial de 

fls. 254/260 e, em cumprimento a decisão de fls. 229/230, impulsiono os 

presentes autos para intimar as partes, via DJE, para que, querendo, se 

manifestem acerca de referido laudo apresentado e requeiram o que 

entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

concordância tácita.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97699 Nr: 2688-91.2010.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Batista Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC, 

impulsiono os presentes autos para que se proceda a intimação pessoal 

do autor para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2718 Nr: 2156-74.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólo de Marcos Vinicius de Araújo, Rosana Maria de 

Araújo, André Aristoteles de Araújo, Estefânia Lúcia de Araújo, Estevão 

Lucas de Araújo, Erica Mara de Araújo Martins, Giuliano Marcos Vinicios 

de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loquip Ltda, Sérgio Jardim de Miranda, Selene 

Pádua Jardim de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 434, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 10 dias, se manifeste 

para fins do art. 523, do CPC, tendo em vista a certidão de decurso de 

prazo de fl. 439.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216972 Nr: 1026-82.2016.811.0004

 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: Flavio Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Imobiliária e Construtora Ltda, 

Sione Elias dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o autor, para que, no prazo de 

5 dias, se manifeste nos autos acerca da consulta realizada junto aos 

sistemas BacenJud e Infojud (fls. 61/63)e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254173 Nr: 9074-93.2017.811.0004

 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: Nicoly Schwingel de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wendell de Carvalho Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gonçalves dos Reis - 

OAB:MT 20.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 VISTOS.

1. Não havendo preliminares arguidas e nem vícios processuais a serem 

sanados de ofício, DOU O FEITO POR SANEADO.

2. INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274025 Nr: 3557-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinha Ro 'Opari'Ô

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felippe Bender Taques - 

OAB:18.590/MT, Jhonny Ricardo Tiem - OAB:OAB/MS 16.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. 9.CITE-SE o requerido, no endereço 

declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação, que DESIGNO para o dia 22 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 13h00min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).10.Nesta oportunidade será buscada a 

composição entre as partes, com a presença de seus advogados, sob 

pena de multa, nos termos do §8º, do art. 334, CPC/2015. Sendo a 

composição impossível, terá início a partir da data da audiência o prazo 

para a contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 11.Realizada 

a autocomposição, lavre-se por termo e voltem-me concluso para a devida 
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homologação (art. 334, §11º, CPC/2015).12.DEFIRO a gratuidade da 

justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015.13.Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 244928 Nr: 2716-15.2017.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rana Saleh Abed Rabbo, Najla Saleh Ali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Nidal Saleh Ali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação, requerendo o que de direito, no prazo de 05 ( cinco) dias.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262852 Nr: 14765-88.2017.811.0004

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Trevisan - 

OAB:79.242-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA HELENA BIANCHI 

FRANCO DE LIMA - OAB:278647 SP, SERGIO FRANCO DE LIMA - 

OAB:79450 - SP, SERGIO FRANCO DE LIMA FILHO - OAB:216437 SP

 PROCESSO Nº 14765-88.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 262852

Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes em 

todos os processos conexos, pedidos de redesignação da audiência de 

tentativa de conciliação, e tendo em vista a proximidade da data da 

audiência designada, REDESIGNO a audiência de conciliação/mediação 

para o dia 05 de setembro de 2018, às 14h00min (horário de Mato 

Grosso).

 Além da intimação por DJE, deverá a serventia entrar em contato 

imediatamente com os procuradores das partes, a fim de cientificá-los da 

redesignação do ato aprazado.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpram-se.

 Barra do Garças-MT, 14 de maio de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275498 Nr: 4420-29.2018.811.0004

 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: DAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 4420-29.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 275498

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposta por DONIZETE ALVES DOS SANTOS em face de PABLO 

HENRIQUE ROSA DOS SANTOS.

Considerando que o requerente não apresentou comprovante de 

pagamento das custas devidas, declaração de hipossuficiência, ou 

demonstrativo hábil de renda, que comprovem a carência financeira e a 

necessidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça – 

previsto nos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil -, INTIME-SE-O 

para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntando aos autos o presente documento que serve de prova de sua 

situação financeira, apta à concessão da justiça gratuita, como cópias de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou o comprovante de 

quitação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da peça 

vestibular, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 85867 Nr: 9051-65.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Scarpato Mallmann EPP, Lisete Scarpato 

Mallmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Processo nº 9051-65.2008 – Código 85867

Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de L. Scarpato Mallmann Epp e Lisete Scarpato Mallman.

Diante das frutadas tentativas de citação da parte executada, defiro a 

citação por edital.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 20 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217237 Nr: 1169-71.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim de Freitas Café

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Helio Gonçalves Carneiro, E. L. Esteves Imobiliária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelvyn Richard Silva Aleixo - 

OAB:20067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE 

FLS. 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 68309 Nr: 1834-05.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Juster Zilling da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, Rafael Beraldo Barros - OAB:MT 12.970

 PROCESSO 1834-05.2007.811.0004 - Cód. 68309

Vistos.

A expedição de ofício à Receita Federal, a fim de obter informações 

sigilosas sobre declarações de bens do executado, posto que se trata de 

quebra de sigilo fiscal sem a demonstração de esgotamento dos meios de 

busca dos bens a serem penhorados, ou que haja uma barreira 

intransponível para a obtenção dos dados solicitados por meio da via 

extrajudicial, é inadmissível, pois coloca em questão garantia individual 

fundamental constitucionalmente estabelecida do executado, qual seja, a 

intimidade.
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Sendo assim, a quebra de sigilo fiscal deve ser interpretada como 

atividade excepcional do Poder Judiciário, razão pela qual somente será 

proferida quando comprovado nos autos absoluta imprescindibilidade da 

medida.

Diante disso, indefiro o pedido de fls. 206, devendo a exequente indicar 

bens a serem penhorados.

Quanto ao pedido de busca de bens via RENAJUD, realizaram-se buscas, 

porém restaram infrutíferas, conforme extrato anexo.

Dessa forma, tendo em vista que todas as diligências realizadas restaram 

infrutíferas, intime a exequente para se manifestar, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262024 Nr: 14260-97.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Recon - Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alysson Tosin - OAB:86925/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

54,00 (cinquenta e quatro 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.: 210319 Nr: 9753-64.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Manoel Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 210319

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 31, devendo proceder ao desentranhamento da 

CDA nº 175639, conforme requerido, bem como a CDA nº 175638.

 Após, intime a parte exequente para se manifestar a fim de dar 

prosseguimento ao feito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 73280 Nr: 6523-92.2007.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Teles dos Santos, Espólio de 

Janice Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FELISBERTO - 

OAB:19671/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6523-92.2007 – Código 73280

Vistos.

Intime-se o inventariante para apresentar as últimas declarações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 12 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273134 Nr: 3034-61.2018.811.0004

 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: GALMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 3034-61.2018.811.0004 - Cód. 273134

Vistos.

Tendo em vista que o autor requereu a gratuidade da justiça mas não 

trouxe elementos que justifiquem a causa de pedir, INTIME-O para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme preceitua o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, devendo acostar ao feito cópia de 

suas duas últimas declarações de imposto de renda, ou outro documento 

atualizado que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ou recolha as 

custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 273798 Nr: 3421-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zelia Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 3421-76.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 273798

Vistos.

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por MARIA ZÉLIA 

PEREIRA DA SILVA, com o escopo de levantar valores retidos em conta 

bancária de seu falecido companheiro, JOVENILIO MARQUES DA SILVA.

 Tendo em vista que a requerente declara ser aposentada, juntando 

documentos que presumem-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.

Analisando os pedidos da inicial, verifico tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária, motivo pelo qual não se vislumbra a instauração de 

lide processual, autorizando imediato provimento jurisdicional. Ademais, 

resgata-se que, para o deferimento do pedido e consequente expedição 

da ordem competente, é imprescindível, além da ciência por este Juízo da 

exatidão do quantum a ser levantado, a especificação do benefício devido 

pela entidade responsável em preservá-lo, o que resta prejudicado o 

objeto da ação quando não apresentados os referidos dados.

Nessa monta, torna-se necessária a expedição de ofício à agência 

bancária local, em que o falecido, ora beneficiário, possui conta vinculada, 

onde possivelmente está depositado o montante. Assim, OFICIE-SE as 

instituições bancárias informadas pela requerente, quais sejam, Banco Itaú 

s/a, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, em endereço das 

agências de Barra do Garças, para que informe, em prazo de 05 (cinco) 

dias, os valores provenientes de PIS e demais reservas financeiras 

contidas em contas

de titularidade de JOVENILIO MARQUES DA SILVA, assim como outras 

informações que julgar ser pertinentes.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 18 de abril de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 168748 Nr: 606-82.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Minerva S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. Koch e Cia Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Livio De Vivo - OAB:15.411-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 606-82.2013.811.0004 – CÓDIGO Nº 168748

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

MINERVA S/A em face de J. A. KOCH E CIA LTDA.

Conforme se verifica dos autos, às fls. 74, foi transcorrido o prazo para o 

executado pagar o débito ou oferecer bens à penhora. Dessa forma, 

intimou-se o exequente para indicar bens passíveis de constrição, sob 

pena de suspensão, à fl. 75.

 Destarte, a parte exequente quedou-se inerte, transcorrendo o prazo 

determinado para requerer o que entender de direito, sem a manifestação 

esperada, como consta na certidão de fls. 77. Ressalta-se que deixar de 

promover os atos e diligências incumbidas a parte autora de uma ação 

judicial, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, é motivo de 

extinção do processo, como prevê o artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE o exequente, 

por meio de seu procurador, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos a respeito do que se informa à fl. 75, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

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

Barra do Garças-MT, 23 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 217659 Nr: 1434-73.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Souza Maranis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan José de Freitas, Jessica Duarte dos 

Santos Freitas, ODAIR MENDES DE BRITO, RAIMUNDO SIRQUEIRA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1434-73.2016– Código 217659

Vistos.

Pugna o autor pela citação por edital da requerida.

Contudo, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontra o citando. Assim sendo, só será 

considerado ignorado ou incerto o local se infrutíferas as tentativas de 

sua localização (art. 256 do CPC).

No presente caso verifica-se que o autor não demonstrou ter esgotados 

os meios para localização de possíveis endereço do requerido.

Portanto, por ainda haver possibilidade da localização do requerido, 

indefiro, por ora, a citação por edital.

Intime-se o autor.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 24 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272033 Nr: 2312-27.2018.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Guarinho Santos, Maryluz Guarinho Santos e 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2312-27.2018.811.0004 - Código: 272033

1. Relatório.

 Trata-se de alvará judicial visando o levantamento dos saldos existentes 

em conta da Caixa Econômica Federal, em nome de seu genitor falecido. 

Colacionou documentos as fls. 09/22. É o relatório.

2. Fundamentação.

Depreende-se dos autos que os autores visam o levantamento do saldo 

principal do PIS pertencentes a seu pai, já falecido. Assim, verifico que os 

autores, na condição de herdeiros, são legítimos possuidores de tal direito, 

já que a genitora também já veio a óbito.

3. Dispositivo.

I – Defiro os benefícios da gratuidade da justiça aos requerentes.

II – Oficie-se à Caixa Econômica Federal para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar quanto à existência de valores depositado na conta de 

titularidade do de cujus.

III – Em seguida, remeta-se o feito ao Ministério Público para manifestar-se.

IV – Após, voltem-me para deliberar.

V- Expeça-se o necessário.

VI- Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 242746 Nr: 1240-39.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Perné Fernandes Ltda, Eliane 

Auxiliadora Perne Fernandes, Orlando Fernandes Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 242746

Vistos.

Tendo em vista que os executados não foram encontrados para sua 

citação pessoal, apesar das diligências realizadas, defiro o pedido retro e 

determino suas citações por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 8º, IV, da Lei 6.830/80.

 Após, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 41849 Nr: 768-92.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruannyto Pereira de Melo

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Fonseca Carvalho - 

OAB:MT 16.969

 PROCESSO 768-92.2004.811.0004 - CÓDIGO 41849

Vistos.

Intime-se a parte autora para se manifestar a respeito da petição de fls. 

156 e ss.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 12 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 47 de 602



 Cod. Proc.: 256416 Nr: 10508-20.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NLA, LLdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Leonardo Cantuário de 

Abreu - OAB:21440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 Processo nº 10508-20.2017 – Código 256416

Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração proposto por Wesley Correia da 

Costa Junior, em face de Nathanael Lira Ataides, representado por sua 

genitor Letícia Lira Silva Ataídes.

Aduz o recorrente que a decisão que extinguiu a execução de alimentos 

diante do adimplemento do débito restou eivada de omissão no tocante as 

honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo o reconhecimento do 

alegado para dar efeitos infringentes a sentença e arbitrar honorários 

sucumbenciais.

 Instado, o exequente/embargado não apresentou contestação.

É o relatório necessário.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A legislação procedimental estatui que os embargos de declaração têm 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, o embargante sustenta que a decisão foi omissa no tocante ao 

arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, da análise dos autos verifica-se que o recorrente é a parte 

requerida no processo de execução. Ou seja, foi ele mesmo quem deu 

causa a instauração do processo executório, vez que não adimpliu com o 

débito alimentar voluntariamente quando arbitrado, não podendo 

considerar que foi a parte vencedora, ensejando o disposto no artigo 85 

do Código de Processo Civil.

Ademais, não se verifica nenhuma hipótese do artigo 776 do Código de 

Processo Civil.

Diante do exposto, por entender ausente as hipóteses de cabimento, 

REJEITO os embargos declaratórios interpostos pelo embargante e 

mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 12 de abril de 2018.

 Carlos Augusto Ferrari

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206373 Nr: 7369-31.2015.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Digital Serviço de Publicidade e Comunicação 

Visual Ltda Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 206373

Vistos.

Tendo em vista que a parte executada não foi encontrada para sua 

citação pessoal, apesar das diligências realizadas, defiro o pedido retro e 

determino sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos 

do artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo da citação editalícia, sem manifestação da empresa 

executada, abra-se vista ao autor para manifestação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 18 de abril de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 259223 Nr: 12353-87.2017.811.0004

 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: NRdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMB

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 259223

Vistos.

Intime a parte autora, pessoalmente, no endereço indicado às fls. 34, para 

que em 05 (cinco) dias dê prosseguimento ao feito, em obediência ao 

artigo 485, §1º, do Código Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185195 Nr: 6441-17.2014.811.0004

 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: João Tavares de Amorim, Geny Rodrigues de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Robi, Maria Elisa Robi, Silvane Valencia 

Peripolli Rossatto Stefanello, José Luiz Facco Stefanello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Pádua Pacheco - 

OAB:15298-A/MT, Maicom Pedro Duarte de Moraes - 

OAB:MT-22.768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Processo nº 6441-17.2014.811.0004 – Código 185195

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação de demarcação de terra proposta por João Tavares 

Amorim e sua esposa Geny Rodrigues de Amorim em face de Adelino Robl 

e sua esposa Maria Elisa Robl; e Silvane Valencia Rossatto Stefanello e 

seu esposo José Luiz Facco Stefanello, objetivando a viventar os limites 

de terra com seus confinantes.

Em contestação, os requeridos Adelino Robl e Maria Elisa Robl apresentam 

preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, alegam que a área foi vendida 

já devidamente marcada, não havendo que se falar em inexistência de 

marcos divisório. Ademais, sustentam que os verdadeiros confrontantes 

são Lourival Carrijo de Oliveira e Nilson Volnei Admski Garzella por terem 

adquirido as áreas do requerente.

Instado a manifestar, os requerentes impugnaram todas as alegações em 

contestação.

Os requeridos Silvane Valencia Rossatto Stefanello e seu esposo José 

Luiz Facco Stefanello apresentaram contestação sustentando que suas 

áreas já são cercadas há tempos, dentro de seus limites e confrontações.

Os requerentes impugnaram a contestação apresentada, alegando sua 

intempestividade e requereram, como consequência, a revelia dos 

requeridos Silvane Valencia Rossatto Stefanello e seu esposo.

Após restar frustrada a audiência de conciliação/mediação, os requeridos 

pretenderam a produção de prova testemunhal e realização de perícia 

técnica para medição das áreas confinantes, sendo que o requerente, por 

sua vez, não requereu a produção de outras provas, uma vez que já 

constam nos autos provas suficientes.

Nomeado peritos para proposta de honorários, ambos os requeridos 

desistiram da produção de qualquer tipo de prova e pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide, o que foi ratificado pelo requerente.

É o relatório do necessário.

De início, por não haver produção de outras provas pretendidas pelas 

partes e a causa não apresentar complexidade em matéria de fato ou de 

direito, deve ser o feito julgado no estado em que se encontra.

No tocante a preliminar de inépcia à inicial sustentada pelos requeridos 

Adelino Robl e Maria Elisa Robl, fica afastada, pois o pedido é a simples 

conclusão da exposição dos fatos e fundamentos jurídicos contidos na 

inicial. Apesar de ser elemento identificador da demanda e limitador da 
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atuação do magistrado, deve ressalvar que para fins de congruência – 

além de outros – não se pode considerar somente o pedido, pois havendo 

causa de pedir identificável, extrai-se o pedido.

Ademais a peça exordial é inteligível, sendo possível a avaliação segura 

da pretensão deduzida na inicial.

Concernente à integração dos requeridos no polo passivo da demanda, 

tendo em vista que são os confinantes da linha demarcanda, não há que 

se falar em ilegitimidade.

Feitas tais considerações, analisa-se o mérito.

A ação demarcatória é intentada com o fim precípuo de constituir, 

aviventar ou renovar um marco divisório com as áreas confinantes, haja 

vista a impossibilidade de se fazer extrajudicialmente.

Ocorre que para que haja o levantamento do traçado da linha demarcanda, 

necessita-se de perito para concluir estudos e apresentar minucioso laudo 

sobre o traçado, considerando os títulos, os marcos, os rumos e outros 

elementos que coligirem, conforme letra do artigo 574 e seguintes.

No caso em apreço, as partes, principalmente a requerente, renunciaram a 

produção de tal prova, fazendo-se impossível o juízo alcançar o fim 

pretendido pela parte requerente com a propositura da ação demarcatória.

Do contrário, ainda que haja procedência dos pedidos a fim de estabelecer 

marco divisório sem, para tanto, utilização de perito técnico para tal 

finalidade, a sentença transitada em julgada seria inexequível, haja vista a 

impossibilidade de se colocar os marcos necessários, observando-se os 

artigos 581 e 582 do Código de Processo Civil.

Diante disso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, CONDENO os requerentes João Tavares Amorim e sua 

esposa Geny Rodrigues de Amorim ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estatui o §2º, do artigo 85, do Código 

de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 18 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189606 Nr: 9979-06.2014.811.0004

 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: Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521

 PROCESSO 9979-06.2014.811.0004 - CÓDIGO 189606

Vistos.

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

valor da dívida no total, conforme cálculo apresentado às fls. 651, sob 

pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e incidência de 

honorários advocatícios, também no percentual de 10% (dez por cento), 

sobre o valor da execução, conforme §1º, do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, querendo, sua impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 19 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 166288 Nr: 8700-53.2012.811.0004

 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: Marisa Dutra Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MS 6171

 Processo nº 8700-53.2012.811.0004 – Código 166288

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARISA DUTRA LIMA, 

a qual pugna o pagamento do valor determinado em sentença às fls. 129 e 

ss.

Em sentença (fls. 129/ss), o executado foi condenado ao pagamento do 

valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, atualizado a 

juros de 1% ao mês e correção monetária a contar da sentença. 

Condenou-se, ainda, ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de 

honorários advocatícios, além de custas processuais. A parte exequente 

recorreu, sendo, no entanto, desprovido o recurso.

Após, a parte exequente pugnou pelo cumprimento de sentença 

requerendo o pagamento de R$24.339,04 (vinte e quatro mil trezentos e 

trinta e nove reais e quatro centavos) às fls. 167/ss.

O executado espontaneamente - antes de determinar sua intimação - 

efetuou depósito judicial de R$9.517,96 (nove mil quinhentos e dezessete 

reais e noventa e seis centavos), valor que entendeu devido, com 

demonstrativos de cálculos. Requereu, ainda, a extinção do feito pelo 

pagamento integral do valor.

 Às fls. 178/ss, a exequente contestou os valores apresentados pelo 

executado, alegando saldo remanescente de R$15.668,50 (quinze mil 

seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos).

A parte executada, às fls. 238/240, apresentou impugnação com pedido 

de efeito suspensivo, alegando, em suma, excesso de execução.

É o relatório.

Primeiramente, deve ser observada a súmula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça, a qual dispõe que a correção monetária do valor da indenização 

do dano moral incide desde a data do arbitramento.

 Deste modo, o valor deverá ser corrigido desde a data do seu 

arbitramento, qual seja a data da sentença, dia 28 de setembro de 2015.

Além do mais, não houve a incidência da multa prevista no artigo 523, §1º 

do Código de Processo Civil, uma vez que o executado voluntariamente 

efetuou o pagamento de R$9.517,96 (nove mil quinhentos e dezessete 

reais e noventa e seis centavos), com os respectivos demonstrativos de 

cálculos.

Portanto, verifica-se no caso o excesso à execução por parte da 

exequente, uma vez que não se atentaram para a não incidência das 

multas do mencionado artigo, bem como a data da sentença, conforme se 

extrai de seus demonstrativos de cálculos apresentados.

Diante do exposto, homologo o cálculo apresentado às fls. 172/v e 193, 

bem como dou provimento a impugnação do executado para extinguir o 

feito, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

obrigação restou satisfeita.

Cumpra-se a determinação de fls. 182, item 1, se ainda não observada..

P.R.I.C.

Barra do Garças/MT, 13 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 178717 Nr: 694-86.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andreia Felix da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florizan Luiz Esteves, F. Luiz Esteves Neto 

Transportes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Andreia Felix da Silva - OAB:13039/MT, Vinicius de 

Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 
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OAB:MT 17.166, Carla Venturine Esteves - OAB:MT 21.977, José 

Antonio Tavares Junior - OAB:BA 11.147

 Processo nº 694-86.2014.811.0004 – Código 178717

Vistos.

A instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica 

possui como pressupostos legais de validade a suspensão da execução e 

a prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica secundária a ser atingido, 

de modo a garantir os princípios do devido processo legal, do contraditório 

e da ampla defesa.

 Compete à exequente, para tanto, conforme redação do § 4º do art. 134 

do CPC, alegar o preenchimento dos requisitos legais para a 

desconsideração, a fim de que seja instaurado o incidente, o que não se 

exige, por ora, a produção de prova pré-constituída, pois esta poderá ser 

realizada posteriormente em contraditório.

 Sendo assim, extrai-se dos autos que estão presentes os pressupostos 

que validam o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não 

havendo óbice para o seu indeferimento. Além do mais, em oportunas 

vezes nos autos do processo, a exequente se viu impossibilitada de 

receber seu crédito por suposto desvio de finalidade e abuso de poder 

econômico pela parte executada.

No que tange ao pedido de tutela de urgência, instaurado o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, para penhora do imóvel de fls. 

185, antes da efetivação do contraditório prévio, mostra-se possível, pois 

se trata do poder geral de cautela do juiz para a garantia da satisfação do 

crédito exequendo, a fim de evitar eventual manobra pela parte executada 

antes da decisão final do pedido de desconsideração.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, tendo em vista que se trata de 

ação em que futuramente serão percebidos valores econômicos pela 

parte autora, postergo o pagamento das custas processuais para o final 

do processo.

Diante do exposto, defiro o pedido de instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, conforme artigo 134, §1º, do 

CPC.

Defiro o pedido de tutela de urgência, quando da instauração do incidente, 

para penhora do imóvel de fls. 185, devendo ser expedido termo de 

penhora, conforme artigo 845, §1º, do CPC.

Suspendam-se estes autos até o final julgamento do incidente.

Citem-se os sócios da executada para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias.

Postergo o pagamento de custas para o final do processo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 63666 Nr: 6693-98.2006.811.0004

 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: Roque Antônio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:MT 

19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 14.258-A

 PROCESSO 6693-98.2006.811.0004 - Cód. 63666

Vistos.

Defiro o pedido retro, devendo proceder conforme o pleiteado.

Em caso de saldo remanescente positivo, expeça-se alvará judicial em 

favor do executado para levantamento dos valores bloqueados nos autos, 

transferindo-os para a conta informada às fls. 311.

Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205146 Nr: 6677-32.2015.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de João Barcelos Brum

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Pontaleste Ltda, Maria do Carmo 

Santos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Guimarães Brum - 

OAB:GO 20.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 144, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5620 Nr: 128-12.1992.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO RINALDO MARQUES DA SILVA

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 508, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 90050 Nr: 3904-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pavicon Engenharia e Construções Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 176 verso, no prazo de CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 258809 Nr: 12019-53.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omar Luiz Blageski, Delis Maria Garduio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eusébio Via Netto, Eliane Beatriz Via

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ubiratan Barroso de Castro 

Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12019-53.2017 – Código 258809

Vistos.

Certifiquem-se acerca de eventual transcurso do prazo para adimplir a 

execução.

Após, diga o autor.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de abril de 2018.

Carlos Augusto Ferrar

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245847 Nr: 3472-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Paulo Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kayo Ronnaro Silva Dias - 

OAB:MT-22433/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTÔNIO PAULO CABRAL, Cpf: 

10607889187, Rg: 471.677, Filiação: Jeronima Garcia de Oliveira e Mario 

Cabral da Silva, data de nascimento: 06/06/1952, brasileiro(a), natural de 

Jataí-GO, casado(a), gerente do banco sicoob, Telefone 66 99988-2016. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Afirma a Exequente que: A parte executada pactuou 

junto ao exequente instrumento de crédito na modalidade Cédula de 

Crédito Bancário- CCB, pelo qual obteve a concessão de empréstimo na 

ordem de R$16.000,00 (dezesseis mil reais). O documento cedular de nº 

3735-0, emitido em 07.10.2015 previa a liquidação do débito o em até 

25.10.2017 (data de vencimento). Não obstante a regular concessão do 

crédito, apenas 12 (doze) parcelas foram adimplidas, sendo a última delas 

paga em 25.10.2016, conforme Relatório de Extarto de Cliente (doc., nos 

autos). Logo, operado a mora quanto ao restante das parcelas, as demais 

tem seu vencimento antecipado. Objetivando constituir a mora por meio da 

interpelação, o exequente remeteu à parte executada, observando os 

endereços por ela fornecidos quando da pactuação, as notificações 

anexadas aos autos. Contudo, não obteve êxito em encontrá-lo. (...) O 

valor perseguido na ação é de R$10.606,86 (Dez mil, seiscentos e seis 

reais e oitenta e seis centavos), atualizado em 22.02.2017. O Exequente 

requer: A citação do devedor para que, no prazo de 03 dias, pague o 

valor devido, apresente embargos á execução, ou ainda, parcele a divida; 

requer a penhora e avaliação de bens de propriedade do devedor, tão 

logo verificado o não pagamento da dívida no prazo assinalado; requer 

sejam estipulados honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor 

total do débito.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$0,00

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256855 Nr: 10774-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA FERNANDO POZITELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, ROSANE 

MARCHIORI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20726/O

 Vistos.

 Intime-se as partes para indicar as provas que pretendem produzir, 

especificando-as.

 Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176161 Nr: 10086-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COdAeS, LOdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadi Terezinha Martini - 

OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso do prazo de suspensão 

do andamento processual, do presente feito, acostado em fls. 106.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251881 Nr: 7577-44.2017.811.0004

 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: Jhonnes Christian Freitas Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucileide do Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Altamiro Alves Moreira - 

OAB:6172/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso do prazo de suspensão 

do andamento processual, do presente feito, acostado em fls. 27.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 3953-36.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso do prazo de suspensão 

do andamento processual, do presente feito, acostado em fls. 138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 188346 Nr: 8962-32.2014.811.0004

 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): Dalmo José Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

legal, manifestar acerca da certidão de decurso do prazo de suspensão 

do andamento processual, do presente feito, acostado em fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 192347 Nr: 11923-43.2014.811.0004

 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: Banco Banco Industrial & Comercial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nalio Sigliano - 

OAB:184.063, FELIPE CARNEIRO DE OLIVEIRA - OAB:276.194, 

Grazziely Barros do Prado - OAB:GO 32.500, Maria Cecília Galbiatti 

de Oliveira - OAB:MT 7.814, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10(dias), requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari
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 Cod. Proc.: 257691 Nr: 11276-43.2017.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAIRES ALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a consulta de dados realizada via INFOJUD, conforme 

extrato anexo, abra-se vista ao autor para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Sendo pleiteada a citação do requerido no endereço declinado, determino, 

desde já, a expedição do necessário para o efetivo cumprimento do ato 

citatório.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195201 Nr: 640-86.2015.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFdS, GAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz de Freita Costa Amadio 

- OAB:9707-B/MT, eatriz de freitas - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por Amanda Djenifer 

Ferraz da Silva, menor impúbere, representada por sua genitora Gianini 

Angélica de Lima, em face de Vandelei da Silva.

As fls. 85/89 a exequente e a causídica representante do requerido 

firmaram acordo com relação ao pagamento do débito alimentar.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 90/91.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Os direitos das infantes mostram-se resguardados.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fls. 85/89, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

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

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do executado 

Vandelei da Silva, colocando-o em liberdade.

 Intime-se as exequentes.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93170 Nr: 6971-94.2009.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099/MT

 VISTOS.

1. Ciente do acórdão de fl. 365, que deu parcial provimento ao recurso de 

apelação interposto pelo Município de Ribeirãozinho.

2. Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos a este juízo para, em 

05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de direito.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275304 Nr: 4283-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS, MFdS, DFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

1. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

3. Cite-se o réu, para, em 03 dias, pagar, as prestações vencidas e 

vincendas no decorrer do processo, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de prisão, 

conforme preceitua o art. 528, §3º do CPC.

 Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275301 Nr: 4281-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFdS, MFdS, DFdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

1. Recebo a inicial, uma vez que presentes os requisitos contidos nos 

arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei 1.060/50.

3. Cite-se o réu, para, em 03 dias, pagar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art. 528 do CPC), sob pena de penhora de 

tantos bens quantos suficientes para garantir a dívida, avaliando-se o bem 

e lavrando a termo, art. 829o do CPC, bem como expeça-se certidão de 

dívida em desfavor do requerido, art. 528, § 1º do CPC.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275297 Nr: 4277-40.2018.811.0004

 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: KGdSR, PdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

 Recebo a inicial uma vez que, de acordo com os requisitos legais contidos 

no artigo 319 do Código de Processo Civil.

Uma vez comprovada à relação de parentesco, arbitro os alimentos 

provisórios devidos pelo pai à filha, ora requerente, em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo.

CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE os requerentes a fim de que 

compareçam, à audiência de conciliação a ser realizada em 19 de julho de 

2018, às 16h00min (MT) pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob 

pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 

334, §8º, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem, assim na hipótese de ausência, o 

requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da data de audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

parte contrária (art. 344 do CPC).

 Notifique-se o membro do Ministério Público.

Defiro o pedido de justiça gratuita, conforme requerido.

Cumpra-se. Cite-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275379 Nr: 4340-65.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEC - Associação Barragarcense de Educação e 

Cultura, Marcelo Antônio Fuster Soler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liliane Gonçalves dos Santos, Lucimar 

Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A requerente, com a exordial, traz pedido pela concessão dos benefícios 

da gratuidade da justiça.

Prescreve o art. 4o. da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da 

parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, 

serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Eis o 

ensinamento firmado pelo insigne jurista NELSON NERY JÚNIOR:

O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a 

natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 

econômico para suportar as despesas do processo. 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.

Os elementos coligidos neste processo dando conta da situação 

financeira da parte autora, deixam claro que a mesma possui condições 

de arcar com as custas processuais, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade da justiça requerido na exordial.

Intime-se a parte requerente para que esta apresente o comprovante 

original de recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da 

distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275798 Nr: 4592-68.2018.811.0004

 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: Edvania Batista Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 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).Após esse 

prazo, com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público pelo prazo improrrogável de 10 dias (art. 12, da Lei 

1 2 . 0 1 6 / 2 0 0 9 ) . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261428 Nr: 13884-14.2017.811.0004

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heitor Corrêa da Rocha - 

OAB:MT 4.546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista a manifestação de fl. 37, DEFIRO a suspensão do 

processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

2. Transcorrido o prazo de suspensão, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, informar quanto ao retorno da requerida.

3. Após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251418 Nr: 7274-30.2017.811.0004

 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: Juraci Alves de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divair Laureano Marques, Bruna Marques 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que restou prejudicada a realização da audiência 

anteriormente designada por conta do não comparecimento das partes, 

conforme termo de audiência de fl. 60, REDESIGNO para o dia 26 de julho 

de 2018, às 13h30min (MT) audiência de conciliação que será realizado no 

Centro de Conciliação e Mediação.

2. Intime-se a autora, via DJE, a comparecer, com as advertências do art. 

8º da Lei 5.478/68.

3. Certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória de fl. 59, 

anteriormente expedida por este juízo.

4. Expeça-se nova carta precatória ao Juízo de Goiânia-GO a fim de 

promover a citação e intimação da parte requerida, novamente em 

observância ao endereço apresentado à fl. 37.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 65888 Nr: 8765-58.2006.811.0004

 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: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristina Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista as reiteradas tentativas de citação da parte requerida, 

tendo estas restadas infrutíferas, defiro o pedido de fl. 147/148.

2. Promova-se a citação da Requerida Cristina Oliveira Costa, via edital, 

conforme o disposto no artigo 275 §2° do Código de Processo Civil, para 

em 15 (quinze) dias, apresentar o que entender de direito sob pena de 

extinção.

3. Transcorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos.

Citem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 227121 Nr: 7115-24.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada
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Autos de cód. 227121

Em 09.05.2018, às 17h48min, 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. Presente o réu. 

Realizadas as oitivas das testemunhas Lucas César Romas da Luz e 

Valdecino Vieira da Cruz. O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima. O 

Após, o MM Juiz, determinou: “1. Designo o dia 07.11.2018, às 13h30min, 

para oitiva das testemunhas Adriana Roma de Oliveira e Daniela Lúcia 

Magalhães Luz, que deverão ser conduzidos coercitivamente. 2. 

Requisitem-se as presenças dos Policiais Militares Ueder Francisco 

Rodrigues e Jefferson Araújo de Souza.” Sai o réu intimado. Nada mais 

havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado por 

todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 166749 Nr: 9307-66.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Oliveira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

 Audiência de Justificação

Autos de cód. 166749

 Em 14.05.2018, às 17h7min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Edemar Barbosa Belém. Presente o 

reeducando. Realizada a justificativa. Após, o MM Juiz decidiu: “1. Sai o 

reeducando intimado para retornar ao cumprimento das condições 

instituídas em fl. 383/384, exceto a monitoração eletrônica, bem como os 

itens ‘K’ e ‘L’. 2. Realize-se novo cálculo, incluindo a interrupção de 

03.02.2018 (fl.403) até 23.03.2018 (fl.427).” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 165497 Nr: 7591-04.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elielmo Elias da Silva Hussein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Leonardo Cantuário 

de Abreu - OAB:21440/MT

 Decisão

Autos nº 165497

Trata-se de executivo de pena, em desfavor de Elielmo Elias da Silva 

Hussein, nascido em 03.07.1993, filho de Hibrain Luz Hussein e Alzenir da 

Silva Santos, ostentando as seguintes condenações executadas nestes 

autos:

a) Guia de fls. 06/06-v: Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa; Crime: Art. 158, § 1º, do CP; Regime: 

semiaberto; Data do fato: 12.02.2012; Recebimento da denúncia: 

27.02.2012; Prisão em: 12.02.2012; Sentença válida: 20.01.2014 (fl. 351); 

Trânsito em julgado para o MP: 31.01.2014; Trânsito em julgado para o réu: 

22.11.2016;

b) Guia de fls. 90/90-v: Pena: 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 

(quinhentos) dias-multa; Crime: Art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06; 

Regime: semiaberto; Data do fato: 05.12.2012; Recebimento da denúncia: 

05.02.2013; Prisão em: 06.12.2012; Sentença: 16.04.2013; Trânsito em 

julgado para o MP: 29.04.2013; Trânsito em julgado para o réu: 08.05.2014.

Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 442, 

apontando como data de progressão de regime o dia 04.05.2018.

 O atestado de conduta carcerária se encontra encartado à fl. 448.

Presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o reeducando ao 

regime semiaberto dado ao preenchimento do requisito temporal, 

fixando-lhe as seguintes condições do regime semiaberto, ante a ausência 

de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:

 a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

b) frequentar o projeto Extensão 2017 – Univar, devendo comparecer na 

Univar, às 13:00, munido de documentos pessoais, todos os sábados;

c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

f) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

g) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 h) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 i) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

Expeça-se alvará de soltura em favor do reeducando.

 No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça 

deverá indagar o reeducando se irá residir nesta cidade, declinando seu 

endereço.

 Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 Elabore-se novo cálculo, com data-base em 04.05.2018, alterando o 

regime para o semiaberto.

Substitua-se a guia de fl. 06/06-v, por definitiva, com as seguintes 

retificações: 1) Pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 

14 (quatorze) dias-multa (acórdão de fls. 449/461); 2) Data da sentença: 

20.01.2014; 3) Trânsito em julgado para o MP: 31.01.2014, e Trânsito em 

julgado para o réu: 22.01.2016.

Quanto à guia de fls. 90/90-v, altere-se a data do trânsito em julgado para 

o MP para o dia 29.04.2013.

 Incabíveis indulto e comutação, ante o a regressão de regime operada à 

fl. 413 e 440 em razão de falta grave, nos 12 (doze) meses que 

antecederam à edição do Decreto nº. 9.246/17 (art. 4º, inciso I).

 Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 14.05.2018

Douglas Bernardes Romão

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 170177 Nr: 2475-80.2013.811.0004

 AÇÃO: Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 Sentença Autos 2 475-80.2013.811.0007 (170177) 3. Dispositivo a) 

Declaro extinta a pretensão punitiva quanto ao artigo 303, caput, Lei 

9.503/97, nos termos do artigo 109, V, CP, c/c art. 107, IV, CP; b) Condeno 

o denunciado João Celso Pires Lira como incurso nas sanções do artigo 

302, caput, da Lei 9503/97, aplicando-lhe a penas de 02 (dois) anos e 1 

(um) mês de detenção, substituída por prestação pecuniária, consistente 

em pagamento no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais), em benefício da esposa Natabe Dias Nascimento e filhas (fl.27), e, 

se este abdicar, ou inexistir, ou não for localizado, o valor deverá será 

destinado para fins da Res. 154/CNJ, bem como substituo, nos termos do 

art. 44, §2º, CP, a privativa de liberdade por restritiva de direito consistente 

em interdição temporária de direitos na modalidade de comparecimento 

mensal em juízo, durante o cumprimento da pena; c) Condeno João Celso 

Pires Lira à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo 

prazo de 2 (dois) meses; d) Transitada em julgado a sentença 

condenatória, a ré deverá ser intimado a entregar à autoridade judiciária, 

em quarenta e oito horas, a Carteira Nacional de Habilitação (art. 293, §1º, 

Lei 9.503/97); e) Comunique-se ao Detran; f) Concedo o direito de recorrer 

em liberdade; g) Com o trânsito em julgado, forme-se o Executivo de Pena, 

remeta-se ao Juízo da Execução Penal, comunicando-se à Justiça Eleitoral 

para efetivação da suspensão dos direitos políticos; h) Intime-se Natabe 

Dias Nascimento (fl.27); i) Custas pelo réu, pois assistido por advogado 

constituído; j) Intime-se, pessoalmente, o réu, por DJE, a defesa técnica; k) 

Após o trânsito em julgado, ultimadas as diligências acima, arquive-se. l) 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276457 Nr: 5046-48.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Batista de Farias - 

OAB:48315/GO

 Vistos.

Designo o dia 22/08/2018, às 16:15 horas (horário oficial de Cuiabá/MT) 

para proceder com a inquirição da testemunha.

Proceda-se com as intimações e/ou requisições necessárias.

Oficie-se ao Juízo Deprecante acerca da distribuição da missiva, da 

audiência designada.

 Ciência ao Ministério Público.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 245362 Nr: 3091-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gercy Fernandes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Vistos.

Diante da sentença de fl. 60, determino a restituição da fiança arbitrada ao 

réu (fls. 40/41), nos termos do art. 337 do Código de Processo Penal e 

artigo 1.471, §§1º e 2º da CNGC.

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001893-24.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA LAUDA BURMANN OAB - MT18476/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da (s) promovida (s), onde a parte autora alega em 

síntese que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que houve cobrança excessiva e devolução onerosa. Solicita 

ainda danos morais e materiais. Em contestação a (s) requerida(s), em 

síntese, alegam ilegitimidade ativa de uma das passagens da autora, que a 

viagem foi cancelada em 26/01/2017, e foram cobradas as taxas de R$ 

160,00 por passageiro e por trecho, prevista na Portaria 676/GC-5 da 

ANAC. 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. Pois bem. Definida estas questões 

precisamos examinar dentre as provas do caderno processual e 

argumentos a configuração do ato ilícito, do nexo de causalidade e a 

comprovação do dano. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

A parte autora comprova satisfatoriamente a compra do produto e a 

apresentação de necessidade de cancelamento, bem como a devolução 

apenas das milhagens e um crédito com a Reclamada no valor de R$ 

566,72 (quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos), 

ambos com vencimento em novembro de 2017 (cerca da metade do valor 

do desembolso e a milhagem integral). A (s) ré(s), por sua vez alega 

legalidade em taxa de cobrança de cancelamento por pessoa e por trecho, 

o que ao meu ver é o ponto que precisa ser discutido. Neste ponto, 

entendo que a cobrança de taxa por pessoa e por trecho, acaba gerando 

um desconto excessivo por um serviço não prestado, ou seja, por 

cancelamento do serviço antes do uso. No caso presente o desconto 

passou de 50 %, o que em olhos de equidade certamente não parece 

razoável. Ao decidir a reclamação semelhante no Amapá, o juiz o juiz 

Nilton Bianquini argumentou que “a denominação utilizada como taxa se 

afigura de natureza contratual na medida em que o consumidor pactua a 

adesão às condições preestabelecida pelas empresas aéreas. Nesses 

casos, há uma formulação antecipada de cláusula de forma geral e 

abstrata por uma das partes, não havendo livre discussão das referidas 

cláusulas, vez que o contrato já está pronto pela empresa aérea, e assim 

o consumidor não tem outra saída, senão aceitar”. Convencido da 

ilegalidade, reforçou que, em caso de remarcação da data do voo, cabe 

ao consumidor pagar apenas a diferença da tarifa se porventura existir. 

No presente caso, salientou, “evidencia abusividade e onerosidade 

excessiva a cobrança da tarifa de remarcação”. E determinou a devolução 

da quantia cobrada a mais. Vejamos outras jurisprudências: 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VALOR DE PROMOÇÃO. 

COBRANÇA DE MULTAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS PELA COMPANHIA 

AÉREA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES 

COBRADOS. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. REEMBOLSO DOS 

VALORES. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, SOB PENA 

DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA COMPANHIA AÉREA. DESÍDIA 

PERANTE O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO 

DESCUMPRIMENTO. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004797643 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 

08/05/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 19/05/2014). RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. 

TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. REEMBOLSO DE 

APENAS 50% DO VALOR. PLEITO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. 

ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. PROCEDÊNCIA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. Recurso 

conhecido e provido., decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal 

do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e dar 

provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto. (TJ-PR - RI: 

000175265201381601840 PR 0001752-65.2013.8.16.0184/0 (Acórdão), 

Relator: Leo Henrique Furtado Araújo, Data de Julgamento: 12/05/2015, 1ª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 25/06/2015). Logo, existindo um 

lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de outros 

documentos que isentem a requerida, tenho que a empresa cometeu ato 

injusto, portanto ilícito, e o defeito na prestação de serviço deve ser 

reparado. Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na 

prestação do serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem 

ser procedidos. Neste passo, temos que o substantivo 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 
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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, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Sobre devolução em dobro, temos que o consumidor tem direito à 

devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se 

comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa é a interpretação do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos que envolvam a 

aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que 

prevê essa cobrança, acrescida de juros e correção monetária. Senão 

Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE 

CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição em dobro das quantias pagas 

indevidamente pelo consumidor exige a caracterização de má-fé do 

fornecedor de produtos ou serviços. 2. A verificação, no presente caso, 

da ocorrência de má-fé a justificar a devolução em dobro dos valores 

pagos a título de comissão de corretagem demanda o revolvimento da 

matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental 

não provido. ((AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL AgRg no AREsp 269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ)) No caso 

concreto, não há que se ventilar essa hipótese, por não restar 

configurada a evidente má-fé. Além do mais a empresa pode ter sido 

vítima de estelionatários, o que não exime sua responsabilidade mas exime 

sua má-fé. Por fim, entendo que o valor dos danos arbitrados já 

compensarão acessando a parte compensatória do dano moral, já 

definido. 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 defeito na prestação de 

serviço. b) rejeitar condenação a título de danos materiais, entendendo 

que o valor será embutido na parte compensatória dos danos morais. c) 

condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, a pagar à parte 

autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais) ,a título de dano moral, devidamente atualizado 

desde o arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. 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 providência, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

06 de Maio de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZIJAN NEVES DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE STABILE OAB - SP251594 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000563-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VALADARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) IZADORA 

LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 04/06/2018 Hora: 17:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JALLES MARTINS LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AURELIO TEIXEIRA SANTOS - MT24331/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 02/07/2018 

Hora: 13:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIMAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - 

MT0016625Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 02/07/2018 Hora: 14:00 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000771-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEISIELE MARIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR ARANTES BILEGO OAB - MT23624-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I C J - INSTITUTO CULTURAL JEOVAJIRE LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GP FRANCHISING LTDA. (LITISCONSORTES)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ARTHUR ARANTES BILEGO - MT23624-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/07/2018 

Hora: 14:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010330-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON CESAR DA FONSECA OAB - MT0019346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Antes de 

iniciar, para sanar qualquer dúvida, apesar da obviedade, convém sobre o 
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tema em tela (julgamento de embargos), trazer importante referencia do 

FONAJE qual seja o ENUNCIADO nº 52, o qual manifesta: “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o art. 40 da Lei 

n° 9.099/1995”. Esclarecimento prestado passo a decisão. Trata-se de 

ação em momento de execução. Consta apresentação de pedido, que 

deve ser recebido como embargos a execução. Importante frisar, 

consoante os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis, em especial os da efetividade e segurança jurídica, é 

cediço que, embora oponíveis embargos à execução em sede de 

execução de título (extra)judicial, a parte oponente deve observar sempre 

pelo menos três aspectos essências. O primeiro se refere à temática que 

pode ser debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei 

deste rito, é autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. 

Vejamos: Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio 

Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo 

Civil, com as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer 

embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade 

da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de 

execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, superveniente à sentença. Confirma esta evidencia, 

apontando que não incidem as temáticas do CPC, o seguinte enunciado do 

FONAJE, senão vejamos: ENUNCIADO 121 – Os fundamentos admitidos 

para embargar a execução da sentença estão disciplinados no art. 52, 

inciso IX, da Lei 9.099/95 e não no artigo 475-L do CPC, introduzido pela 

Lei 11.232/05 (XXI Encontro – Vitória/ES). Assim, fora desta temática 

estabelecida, os embargos não são o expediente correto, devendo, 

portanto esse tipo de defesa se restringir aos temas aludidos pelo artigo 

retro mencionado, sendo conseguinte defeso ventilar outros elementos, 

sob pena de rejeição. O segundo aspecto é referente a tempestividade do 

recurso de embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Importa destacar 

que a Lei nº 11.382/2006 deu nova redação ao art. 736 do CPC, 

dispensando a garantia do juízo para oferecimento de embargos. Porém, 

essa regra não é aplicável aos Juizados Especiais, tendo em vista que a 

Lei nº 9.099/1995 tem regra expressa em seu art. 53, § 1°, prevendo a 

penhora como pressuposto para oferecimento de embargos, até para os 

títulos judiciais (cumprimento de sentença). Ademais, o FONAJE, pelo seu 

Enunciado de nº 117 tratando do tema, dirimiu as controvérsias Corrobora 

este regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”(XXI Encontro - Vitória/ES). Não contemplando um desses três 

aspectos, ou fora desses parâmetros apresentados, os embargos devem 

ser rejeitados. A rejeição definitiva deve ser por sentença, por força do 

ENUNCIADO nº 143 do FONAJE que sobre o tema crava: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (XXVIII Encontro 

- Salvador/BA). No caso em tela, embora a parte apresente argumento 

dentro do rol admitido as matérias de embargos, no caso nulidade da 

citação, chega a soar aventureira as argumentações, pois a empresa 

comparece aos autos contestando o pedido de modo que não há que se 

falar em prejuízo. Sobre indicação de patrono, a regra dessa esfera 

singela é que estando um advogado devidamente cadastrado, este deve 

ser responsabilizado pelas intimações. Replico enunciado do FONAJE que 

demonstra a direção do mencionado: “ ENUNCIADO 77 – O advogado cujo 

nome constar do termo de audiência estará habilitado para todos os atos 

do processo, inclusive para o recurso (XI Encontro – Brasília-DF)”. Então, 

não justifica-se o acolhimento, de modo que os presentes embargos 

devem ser rejeitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito, 

com fulcro nos entendimentos apresentados alhures. Determino a 

remessa dos autos a contabilidade para apurar o valor real da execução, 

após vistas as partes para manifestar e requerer o que entender de 

direito. Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Condeno o embargante as custas praocessuais por 

expressa previsão no art. 55, paragrafo único, II 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, 06 de Maio 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000775-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA GUIMARAES DA SILVA LOURENCO (REQUERENTE)

LAURENICE GUIMARAES DAS NEVES (REQUERENTE)

MARIA ABADIA GUIMARAES DA SILVA (REQUERENTE)

VALMIRA GUIMARAES DA NEVES (REQUERENTE)

VERA LUCIA GUIMARAES DAS NEVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A 

Advogado do(a) REQUERENTE: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

MT0005734A,para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 02/07/2018 Hora: 15:00/MT , sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000024-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATREVIDINHA CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE ARAUJO FRANCO (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente ATREVIDINHA CALCADOS E 

CONFECCOES LTDA - EPP, por meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS 

DO(A) EXEQUENTE: ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A, 

ANDERSON ADIEL POSTAL - MT0011844A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-46.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINO DE MELO LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 02/07/2018 

Hora: 15:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010715-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS CARDOSO BARRETOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)
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Intimação da parte recorrida/autora para que, nos termos do artigo 42, § 

2.º da Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010031-26.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONE MARCIA GOMES BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAXSUEL VALADAO ANDRADE OAB - MT17296/O (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente RONE MARCIA GOMES BARBOSA, 

por meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: 

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - MT0008963A para se 

manifestar acerca da continuidade do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL JUNIOR GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAMELLA SAMPAIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

RAFAEL FERREIRA DA SILVA OAB - GO0043919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO C S DA SILVEIRA BUFFET - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO REGO MOURAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO LUIZ DE ARRUDA OAB - MT23773/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte recorrida para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da 

Lei 9.099/95, apresente as Contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANE SCIASCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE RODRIGUES FERREIRA FILHO 53506332104 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ALVES DE MATOS OAB - MT0004502A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000479-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: DIANE SCIASCIA Pólo 

Passivo: DDI INFORMATICA 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 Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, onde em resumo, alega o 

Reclamante que adquiriu uma geladeira na reclamada, porém o produto foi 

entregue com defeito e sem a nota fiscal, e apesar de todo esforço a 

Reclamada não promoveu o reparo ou a devolução do valor pago que 

perfaz R$3.500,00. A empresa Reclamada na contestação aduz em 

preliminar decadência, inépcia da inicia e incompetência e no mérito 

impugnou genericamente os fatos iniciais negando todos os fatos 

alegados na inicial. Foi determinado na liminar a troca ou devolução do 

valor pago no produto, bem como a apresentação da nota fiscal. A 

Reclamada efetuou o pagamento judicial da quantia de R$2.500,00, sem 

apresentar a nota fiscal. Pois bem, verifico pelos documentos 

apresentados pela autora, em busca de resolução do problema, que o seu 

produto realmente se encontra com defeito, sendo certo que existe falha 

na prestação da reclamada, que não providenciou a troca do produto, 

visto que conforme determina o CDC o cliente pode optar pela troca ou 

devolução do valor pago, não incorrendo em atitude indevida o fato de não 

aceitar o conserto. De efeito, à hipótese em testilha aplicam-se as 

disposições da Lei Consumerista, comparecendo a Reclamada como 

fornecedora de serviços e a Reclamante como consumidora final. 2.2 

DANO MATERIAL Quanto ao dano material, entendo devida a devolução do 

valor pago pelo produto, vez que não houve o reparo conforme previsto 

em lei, no mesmo sentido da tutela. Conforme documentos apresentados 

pela parte autora, tal valor consiste na quantia de R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais), no entanto, o réu somente efetuou o deposito de 

R$2.500,00, devendo ser condenado ao pagamento do restante. 2.3. 

DANO MORAL Quanto ao pedido de dano moral, 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 XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Ademais, tenho que, 

considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado o 

conflito administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao 

Judiciário, tenho que é cabível a indenização por danos morais. Não há 

olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, 
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o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) 

CONDENAR, a Reclamada a pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) 

à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

DIANE SCIASCIA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) . b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento a parte autora da 

quantia de R$ 1.000,00 ( um mil reais) a titulo de dano material, , valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir do evento danoso (54 STJ) . c) Expeça-se alvará liberando-se o 

valor depositado em juízo para a parte autora. Determino a secretaria que 

promova a alteração do polo passivo para a empresa jurídica informada na 

inicial (DDI Informática). 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: 8012671-65.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WNILSON MENDES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI OAB - MT0020250A (ADVOGADO)

JENNYFER DOS SANTOS LUIZ OAB - GO47644 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO DE SANTA CRUZ POTENCIANO OAB - GO0016811A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente WNILSON MENDES DA ROCHA, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: CIHNDY 

KELLY BIANQUINI - MT0020250A, JENNYFER DOS SANTOS LUIZ - 

GO47644 para se manifestar acerca do comprovante de deposito juntado 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA OZARIAS GARRIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCOS FIDELIS (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)

 

Intimação da parte autora, por meio de seu(sua) advogado(a), para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-68.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: WEILY SILVA SANTOS - MT0014572A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 02/07/2018 

Hora: 16:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDO TELES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o pagamento do saldo devedor das Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 

e da Taxa Judiciária no valor de R$ 150,00 sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução 

Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, protesto e negativação nos órgãos de proteção ao crédito, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 264708 Nr: 15991-31.2017.811.0004

 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): Milton Cândido Parra
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

T.C.O. nº: 15991-31.2017.811.0004 Código: 264708

Vistos.

1. DESIGNO audiência de recebimento de queixa-crime para o dia 

26/06/2018, a ser realizada às 17h00min/MT.

2. Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 08 de maio de 2018.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 202201 Nr: 5049-08.2015.811.0004

 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: Ministerio Público da Comarca de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Fernando Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Weily Silva Santos - OAB:MT 

14.572

 3.Ante o exposto, assiste razão o teor da cota ministerial às fls. 61, de 

modo que, DESIGNO o dia 28/06/2018 para realização de audiência de 

justificação, precisamente às 16h45min.4.Intimem-se todos.5.Expeça-se o 

necessário.6.Vistas ao MP.7.Cumpra-se.Barra do Garças - MT, 19 de abril 

de 2018.Fernando da Fônseca MeloJuiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 09/2018 – DF

O EXMO. DR. JOSÉ EDUARDO MARIANO, Juiz de direito Diretor do Foro da 

Comarca de Cáceres-MT, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I – DIVULGAR o Gabarito Oficial do Exame de Seleção de Estagiários de 

Nível Superior.

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

01-Anulada; 02-A; 03-B; 04-D; 05-A; 06-B; 07-C; 08-C; 09-B; 10-A; 11-C; 

12-A; 13-B; 14-B; 15-A; 16-C; 17-D; 18-Anulada; 19-B; 20-C; 21-D; 22-D; 

23-C; 24-A; 25-C; 26-D; 27-C; 28-D; 29-C;30-;31-Anulada;32-Anulada; 

33-Anulada; 34-Anulada; 35-Anulada; 36-Anulada; 37-Anulada; 

38-Anulada; 39-Anulada; 40-Anulada.

DIREITO

01-Anulada; 02-A; 03-B; 04-D; 05-A; 06-B; 07-C; 08-C; 09-B; 10-A; 11-C; 

12-A; 13-B; 14-B; 15-A; 16-C; 17-D; 18-Anulada; 19-B; 20-C; 21-C; 22-D; 

23-C; 24-D; 25-A; 26-D; 27-C; 28-C; 29-C; 30-A;31-D; 32-D; 33-A; 34-C; 

35-D; 36-C; 37-A; 38-C; 39-B; 40-B.

HISTÓRIA

01-Anulada; 02-A; 03-B; 04-D; 05-A; 06-B; 07-C; 08-C; 09-B; 10-A; 11-C; 

12-A; 13-B; 14-B; 15-A; 16-C; 17-D; 18-Anulada; 19-B; 20-C; 21-B; 22-D; 

23-D; 24-D; 25-C; 26-D; 27-A; 28-D; 29-A; 30-B;31-A; 32-D; 33-D; 34-A; 

35-C; 36-A; 37-D; 38-A; 39-B; 40-C.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

01-Anulada; 02-A; 03-B; 04-D; 05-A; 06-B; 07-C; 08-C; 09-B; 10-A; 11-C; 

12-A; 13-B; 14-B; 15-A; 16-C; 17-D; 18-Anulada; 19-B; 20-C; 21-D; 22-D; 

23-D; 24-D; 25-A; 26-D; 27-D; 28-A; 29-D; 30-A;31-D; 32-D; 33-C; 34-A; 

35-C; 36-D; 37-C; 38-D; 39-C; 40-C.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônica) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Foro. Eu, Gestor Geral, digitei.

Cáceres-MT, 11 de maio de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

EDITAL Nº. 010/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE

1 – Divulgar a lista provisória dos candidatos aprovados para o Processo 

de Seleção de Recrutamento de Estagiários e Cadastro de Reserva, 

2018/01.

Curso: Direito

Classif. Candidato Nota Semestre N. Português Idade

1. SARAH STEFANNY OLIVEIRA CONCEIÇÃO 80 5 22,5 21,63

2. DAYANE CRISTINA DO NASCIMENTO 77,5 7 17,5 23,82

3. RAFAEL LEANDRO DA SILVA 75 8 17,5 22,86

4. LUAN DA SILVA CRUZ 75 5 20 20,70

5. THAYNÁ DE MAGALHÃES CASTRILLON CABREIRA DOS SANTOS 75 5 

15 21,37

6. OSMAR DA COSTA MARQUES NETO 72,5 9 17,5 26,76

7. LUIZ FELIPE RIBEIRO CATELAN 72,5 3 20 20,32

8. ANGELA VANESSA DA SILVA LEITE 70 9 20 22,85

9. ROBSON GOMES DA FONSECA 70 5 17,5 25,78

10. JOÃO GONÇALVES QUEIROZ NETO 70 5 17,5 20,09

11. KELLWIN MATHEUS DOS REIS CADIDÉ 70 5 15 19,94

12. LUCIANE MASSAGUT GUIMARAES 67,5 5 20 36,72

13. EDUARDO MATSUMOTO KITADA 67,5 5 17,5 21,40

14. JONATHAS DOS SANTOS CARVALHO 67,5 4 20 23,11

15. MARCELLY KAROLINE MUNHÊ DA SILVA SANTOS 67,5 4 17,5 21,50

16. JÉSSICA FRANCIELI FERNANDES FRANÇA 67,5 3 20 24,82

17. GABRIELA LUNA SILVA CHAVES 67,5 3 17,5 18,88

18. LUIZ EDUARDO CASTRO DA ROSA 67,5 3 17,5 18,86

19. JÉSSICA DANDARA GOMIDES 65 7 17,5 21,83

20. ISABELLA DE SOUZA NORONHA 65 5 17,5 48,88

21. NICOLE PRIM LABREA MUNHOZ 65 5 17,5 19,82

22. ISABELLA RODRIGUES SAMPAIO 65 3 20 19,49

23. ARTHUR DE BARROS RODRIGUES 65 3 20 18,91

24. MARCO ANTONIO VIANA MATHEUS RODRIGUES 65 3 17,5 19,09

25. DANIEL DA SILVA SANTOS 65 2 15 28,45

26. ITALO DANTAS SALES 62,5 8 15 21,66

27. KAROLINE DE PAIVA SOARES 62,5 5 20 20,17

28. LIDIA RAYANI DE ASSIS VALIANI 62,5 5 17,5 25,83

29. MARIANA GOMES DE SOUSA FERREIRA 62,5 5 17,5 23,72

30. RAFAEL BRAZ RANZANI 62,5 5 17,5 21,16

31. DÉBORA FERREIRA DA SILVA 62,5 5 17,5 0,18

32. LUCAS RINALDI GALVÃO VALLIM 62,5 4 17,5 21,15

33. RITA DE LAET SANTOS 62,5 4 17,5 19,89

34. BEATRIZ GUERRERO TOBAL 62,5 3 20 20,17

35. JOÃO VICTOR OLIVAS DA COSTA E FARIA 62,5 2 17,5 20,30

36. BRUNO GADOTTI 60 7 20 33,24

37. PHABRICIA EDNARA DA SILVA ALVES DE OLIVEIRA 60 6 20 21,21

38. JACQUELINE MICHELLE DE OLIVEIRA 60 5 20 23,89

39. LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN 60 5 17,5 23,92

40. LAZARA BÁRBARA OLIVEIRA PEREIRA 60 5 17,5 19,42

41. DIOHANA CASSIANO DOS SANTOS 60 5 15 25,48

42. THIAGO GARCIA VALADARES 60 5 15 20,32

43. ADRIANA ALENCAR 60 5 10 26,51

44. KÁTIA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA 60 4 17,5 32,99

45. LEONARDO FERNANDES SALOMÉ 60 3 20 19,85

46. MATHEUS ZIDANE VIDAL FERRO 60 3 17,5 19,03

47. CEZARE PASTORELLO MARQUES DE PAIVA JUNIOR 60 3 15 20,53

48. VICTOR NASCIMENTO DE MORAES SILVA 60 2 20 19,29

49. EDJANE CRISTINA DA SILVA MAZZALA 57,5 8 17,5 23,60

50. RODRIGO DUARTE PENHA 57,5 6 12,5 21,77

51. MARIA SEBASTIANA OLIVEIRA PEREIRA 57,5 4 17,5 34,19

52. CÁSSIA VICTÓRIA BARROS DOS SANTOS 57,5 4 17,5 19,75

53. LEONARDO CÂNDIDO DE AGUIAR 57,5 2 17,5 19,34

54. MATHEUS MARIA GOMES 57,5 2 17,5 18,39

55. FERNANDA BUENO FERREIRA DA SIVA 55 9 17,5 22,07

56. KARINE BEATRIZ DE A. SANTOS 55 8 17,5 25,90

57. HARISON COSTA MOTA 55 8 17,5 24,21

58. RENATA CRISTINE MARTINS NEVES 55 5 20 20,93

59. EMILLY RAFAELA PIRES DA SILVA 55 5 17,5 19,06

60. JULIA CAROLINA GADANI MENDES 55 3 20 19,91

61. ELIS GONZAGA VANINI 55 3 17,5 18,50

62. CAROLINE MARIA FÉLIX GONÇALVES 55 3 15 19,21
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63. GABRIELA CARVALHO SANTOS 55 3 15 19,02

64. MAURINO NETO FERREIRA COELHO 55 2 17,5 21,20

65. LETICIA VALADARES DOS REIS 52,5 7 15 25,07

66. JOÃO PEDRO LOPES DIAS 52,5 2 17,5 18,95

67. VIVIANA VENTURA DE OLIVEIRA 50 5 10 32,60

Curso: Ciências Contábeis

Classif. Candidato Nota Semestre N. Português Idade

1. DHENNIS CHRISTIAN DE SOUZA NASCIMENTO 95 5 20 19,20

2. TAIZ GOMES DE OLIVEIRA 90 5 20 20,53

3. HENRICO PEZZIN SALOMÃO 90 3 22,5 21,18

4. LEANDRO ROCHA ALMEIDA 87,5 2 17,5 22,50

5. CLAUDIO WELLKER OLIVEIRA TAVARES 82,5 5 20 20,34

6. JERFFERSONEY GARCIA COSTA 80 3 15 22,95

7. LUCAS EMANUEL DA SILVA MAIA 75 5 15 22,67

8. SAULO HENRIQUE PIRES SOARES 72,5 3 15 20,47

9. ANA PAULA CASSIMIRO FERNANDES DE FRANÇA 62,5 4 12,5 27,86

10. ADELAINE FACIONI SILVA 62,5 4 12,5 24,45

11. ANA CLÁUDIA CARVALHO DE PINHO 60 2 15 21,49

12. PHELIPE DE OLIVEIRA ALVES 50 2 12,5 xx

Curso: Tecnologia da Informação

Classif. Candidato Nota Semestre N. Português Idade

1. RONIERE SILVA DE CARVALHO 87,5 1 20 25,64

2. PATRICK MOREIRA DOS SANTOS 82,5 3 20 19,16

3. TALVANE DA S. MACHADO 75 7 17,5 22,28

4. PABLO BORGES MARTINS 75 5 12,5 20,67

5. ARIELTON SILVEIRA DA SILVA 75 1 17,5 18,51

6. LEANDRO MOREIRA DE MEDEIROS 70 5 17,5 29,30

7. VINÍCIUS AUGUSTO SANAIOTTO SCHMIDT 67,5 8 15 22,74

8. NELITO JUNIOR PEREIRA DE OLIVEIRA 67,5 1 15 18,48

9. VINICIUS TAVARES CEBALHO 62,5 4 10 19,31

10. TIAGO FRANCO DANELICHEN 62,5 1 15 17,94

11. STÉFANY GONÇALVES DE OLIVEIRA 52,5 2 15 23,41

12. EVERTON ZANARDI NERES Eliminado(a)

Curso: História

Classif. Candidato Nota Semestre N. Português Idade

1. ALLAN WELBER DE MORAES GOMES JARDIM 70 7 17,5 21,84

2. ANGRA MOTA DA SILVA 67,5 7 15 21,05

3. KAMILA DINUCCI CORREIA SILVA 65 7 17,5 22,42

4. JÉSSICA FERNANDA DA SILVA VIANA 62,5 6 17,5 21,72

5. TÁBITA CAMILA DO NASCIMENTO BARBOSA 55 4 17,5 21,66

6. JOÃO PEDRO LIMA DE OLIVEIRA 50 5 12,5 20,90

7. ANGÉLICA SOARES DA SILVA MEDEIROS 50 3 17,5 28,05

8. EDINALVA DA SILVA MOREIRA Eliminado(a)

Edital nº 14/2012/GSCP, item 7.4, acerca dos critérios de desempate:

7.4 - em caso de empate, será priorizado o candidato que:

a) tiver cumprido maior parte do curso;

b) apresentar melhor pontuação na prova de português;

c) tiver maior idade.

2 - Dos Recursos

2.1 - Os candidatos poderão interpor recurso, no prazo de 02(dois) dias 

úteis após a publicação deste Edital, em conformidade com o subitem 8.1, 

alínea "c" do Edital nº 14/2012/GSCP de 16 de junho de 2012.

2.2 - Os recursos deverão ser interpostos e protocolados diretamente na 

Central de Administração do Fórum da Comarca de Cáceres/MT, 

devidamente fundamentados.

3.3 - Não serão aceitos recursos interportos por qualquer outro meio ou 

fora do prazo estabelecido no subitem 2.1 e 2.2.

E para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e afixado no átrio do Fórum.

Cáceres, 11 de maio de 2018.

José Eduardo Mariano

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000858-23.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAXLENE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LAET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Numero do Processo: 

1000858-23.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MAXLENE FERREIRA DOS 

SANTOS NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação judicial acima 

indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL 

.Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por Maxlene 

Ferreira dos Santos que objetiva a interdição de Maria de Laet. Narra o 

requerente, em síntese, ser filha da interditanda, a qual padece de 

enfermidade diagnosticada como Hemiparesia, decorrente de uma AVC, e 

infecção no trato urinário e dislalia, patologia esta apresentada pela 

interditanda que a impossibilita de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude 

da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar curador especial 

deste, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes.Fora deferida a curatela provisória a 

requerente (ID 4881741). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 6144692). Dispensada a realização de audiência 

para entrevista da interditanda em razão do quadro de saúde apresentado 

que impossibilita a sua locomoção (ID 6120591) .O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva a 

requerente (ID 6120591). É o relatório. DECISÃO/DESPACHO: Vistos 

etc.Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por 

Maxlene Ferreira dos Santos que objetiva a interdição de Maria de Laet. 

Narra o requerente, em síntese, ser filha da interditanda, a qual padece de 

enfermidade diagnosticada como Hemiparesia, decorrente de uma AVC, e 

infecção no trato urinário e dislalia, patologia esta apresentada pela 

interditanda que a impossibilita de reger sua vida de forma independente, 

uma vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude 

da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a requerente deseja se tornar curador especial 

deste, para prestar-lhe a assistência privada. Acostados à inicial vieram 

os documentos pertinentes.Fora deferida a curatela provisória a 

requerente (ID 4881741). O relatório do estudo psicossocial encontra-se 

acostado aos autos (ID 6144692). Dispensada a realização de audiência 

para entrevista da interditanda em razão do quadro de saúde apresentado 

que impossibilita a sua locomoção (ID 6120591) .O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva a 

requerente (ID 6120591). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de Hemiparesia, decorrente de uma AVC, e infecção no trato 

urinário e dislalia, o que lhe dificulta a locomoção e manifestação de sua 

vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia de sua 

qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve 

ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que a 

interditanda apresenta anomalia que o impede de exercer, por si só, os 

atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu 

que a interditanda tem reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que a interditanda encontra-se impedida de administrar sua 

própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 
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estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Maria de Laet, declarando-o 

relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 

limitando-se a atos de natureza negocial,na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Maxilene Ferreira de Laet, confirmando os efeitos da 

tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Às providências. Alethea Assunção Santos- Juíza de 

Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da 

Silva, digitei. Cáceres, 15 de maio de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL 

DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003549-44.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA DA CUNHA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLO BUSNELLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Numero do Processo: 

1003549-44.2016.8.11.0006 REQUERENTE: KAMILLA DA CUNHA BARROS 

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação judicial acima 

indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por Kamilla da 

Cunha Barros que objetiva a interdição de Carlo Busnelli.Narra o 

requerente, em síntese, ser filha da falecida companheira do interditando, 

o qual padece de enfermidade diagnosticada como Mal de Alzheimer, 

patologia essa que impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curador especial deste, para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Fora deferida a 

curatela provisória ao requerente (ID 4879011). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 6873216). Dispensada a 

realização de audiência para entrevista do interditando em razão do 

quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção (ID 

6120620). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 

da curatela definitiva ao requerente (ID 7329062). É o relatório. 

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c 

pedido liminar proposta por Kamilla da Cunha Barros que objetiva a 

interdição de Carlo Busnelli.Narra o requerente, em síntese, ser filha da 

falecida companheira do interditando, o qual padece de enfermidade 

diagnosticada como Mal de Alzheimer, patologia essa que impossibilita-o 

de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde 

requer cuidados contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar curador especial deste, para prestar-lhe a 

assistência privada. Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes. Fora deferida a curatela provisória ao requerente (ID 

4879011). O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 6873216). Dispensada a realização de audiência para entrevista 

do interditando em razão do quadro de saúde apresentado que 

impossibilita a sua locomoção (ID 6120620). O Ministério Público 

manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva ao 

requerente (ID 7329062). É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portadora da doença de Alzheimer, o que lhe dificulta a locomoção e 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando tem reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Carlo 

Busnelli, declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, limitando-se aos atos de natureza patrimonial, na forma 

do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, 

inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Kamilla da Cunha Barros, 

confirmando os efeitos da tutela anteriormente concedida. Em 

consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e 

no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Alethea Assunção Santos -Juíza de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. 

Cáceres, 15 de maio de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002869-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Numero do Processo: 

1002869-59.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: 

CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da ação judicial acima 

indicada, consoante petição inicial a seguir transcrita, em resumo, bem 

como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por Kamilla da 

Cunha Barros que objetiva a interdição de Carlo Busnelli.Narra o 

requerente, em síntese, ser filha da falecida companheira do interditando, 

o qual padece de enfermidade diagnosticada como Mal de Alzheimer, 

patologia essa que impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curador especial deste, para prestar-lhe a assistência privada. 
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Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Fora deferida a 

curatela provisória ao requerente (ID 4879011). O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 6873216). Dispensada a 

realização de audiência para entrevista do interditando em razão do 

quadro de saúde apresentado que impossibilita a sua locomoção (ID 

6120620). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 

da curatela definitiva ao requerente (ID 7329062). É o relatório. 

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Primeiramente, diante da impossibilidade 

de locomoção da interditanda, consoante relatado no estudo psicossocial, 

defiro sua dispensa ao presente ato e passo a sentenciar o feito.Trata-se 

de Ação de Interdição com pedido de Tutela Antecipada proposta por Luiz 

Carlos de Oliveira que objetiva a interdição de Maria Alexandrina dos 

Santos.Narra o Requerente, em síntese, ser filho da interditanda Maria 

Alexandrina dos Santos, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID: I 69.4.Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Maria 

Alexandrina dos Santos impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que necessita de cuidados contínuos. Assim, em 

virtude da interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e 

administrar seus bens e rendimentos, o Requerente deseja se tornar 

curador especial desta para prestar-lhe a assistência privada. Acostados 

à inicial vieram os documentos pertinentes. O relatório do estudo 

psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 11830701). Nesta 

oportunidade o Ministério Público se manifesta favoravelmente aos 

pedidos da inicial. É o relatório. Decido. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de doença diagnosticada sob o CID I 69.4, o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que a interditanda não possui 

capacidade de reger sua pessoa e administrar os seus bens. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de 

MARIA ALEXANDRINA DOS SANTOS, declarando-a relativamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe 

curador LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, face a gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de Curatela 

Definitiva. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. Cáceres, 15 de 

maio de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E 

SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001014-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO CONCEICAO ROSA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA IARA E SILVA DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1001014-11.2017.8.11.0006. AUTOR: ARNALDO CONCEICAO ROSA LIMA 

RÉU: BENEDITA IARA E SILVA DE LIMA Vistos etc. Cumpra-se a sentença 

retro proferida. Cáceres, 15 de maio de 2018. Alethea Assunção Santos 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000408-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES OAB - MT22248/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. F. D. O. (RÉU)

 

Número do Processo: 1000408-46.2018.8.11.0006 AUTOR: CARLOS 

CORREA DE OLIVEIRA RÉU: LUCAS EDUARDO FARIA DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos proposta por Carlos 

Correa de Oliveira em face de Lucas Eduardo Faria de Oliveira, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Aduz o Requerente que em virtude 

de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, nos 

autos de código n. 98089, foi estabelecida pensão alimentícia em favor do 

Requerido na quantia de 30% do salário mínimo. Aduz, ainda, que o 

requerido alcançou maioridade e goza de boa saúde para prover seu 

próprio sustento. Deste modo, requer em sede de tutela de urgência a 

exoneração da obrigação alimentar e ao a confirmação da tutela pleiteada 

exonerando-o do encargo. Juntou documentos pertinentes. É o 

necessário. Decido. Processo em segredo de justiça. Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se 

o que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. A 

concessão de Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 

300,§ 2.º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos 

motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de 

ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte requerente, caso venha 

a ser procedente a decisão de mérito. Da análise do acima exposto, em 

que pese o Requerente afirmar que o Requerido atingiu a maioridade civil e 

goza de boa saúde capacitando-o a prover seu próprio sustento, constato 

que no caso vertente, o pedido de tutela de urgência, para que se faça 

cessar o pagamento da pensão alimentícia ao Requerido, não merece 

acolhimento, ao menos em sede de cognição sumária. Para o deferimento 

da medida pleiteada, faz-se necessária prova suficiente para demonstrar 

que o Requerido não necessita mais do recebimento da pensão, 

registrando-se que a maioridade civil, por si só, não enseja a desoneração 

dos alimentos, vez que a relação parental persiste e pode justificar a 

permanência do encargo por outros motivos. Nesse sentido: ALIMENTOS – 

EXONERAÇÃO – SUSPENSÃO DA VERBA ALIMENTAR – ALEGAÇÃO, 

CONTUDO, DE QUE O CREDOR PADECE DE MOLÉSTIA QUE EXIGE 

CONTÍNUAS INTERNAÇÕES – INADMISSIBILIDADE, EM TAL CONTEXTO – A 

maioridade, por si só, não é causa de exoneração da prestação alimentar. 

É preciso prova da desnecessidade do alimentado em perceber a pensão, 

ou a impossibilidade do alimentante em fornecê-la, o que, em sede liminar, 

não é recomendável (TJRS, AI 599172012, Rel. Des. José Carlos Teixeira 

Giorgis). (TJSC – AI 00.016012-1 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Vanderlei Romer – 

J. 15.02.2001) (grifei). Ademais o parágrafo terceiro do artigo 300 do 

Código de Processo Civil dispõe: “§ 3.º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Diante do exposto, não restando caracterizada a 

verossimilhança da alegação e o risco da ocorrência de dano irreparável 

ou de difícil reparação INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência 

pretendido pelo Requerente. Cite-se e intime-se o Requerido 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 
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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 

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, in verbis: 

“Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as 

providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do 

réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, observado o 

disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo”. Na hipótese de conciliação infrutífera, certifique-se o 

decurso do prazo de resposta e, em seguida, à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002757-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

W. A. S. (REQUERENTE)

BEATRIZ ASSIS SANTANA (REQUERENTE)

IVONE ASSIS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIEL JOSE DE SANTANA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Número do Processo: 1002757-56.2017.8.11.0006 REQUERENTE: IVONE 

ASSIS SANTANA, WENDER ASSIS SANTANA, BEATRIZ ASSIS SANTANA 

INVENTARIADO: JOSIEL JOSE DE SANTANA Vistos etc. Defiro o pedido 

formulado de ID 11776657, e suspendo o feito por 50 (cinquenta) dias. 

Decorrido o prazo de suspensão e devidamente certificado, intime-se o 

inventariante via advogado constituído, para acostar aos autos a certidão 

negativa de débito fiscal expedida pela Fazenda Pública Federal, sob pena 

de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do 

Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005822-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOS SANTOS ZANETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Aparecido Zanetti (INVENTARIADO)

 

Número do Processo: 1005822-59.2017.8.11.0006 REQUERENTE: 

ANDERSON DOS SANTOS ZANETTI INVENTARIADO: ESPÓLIO DE 

APARECIDO ZANETTI Vistos etc. Intime-se o inventariante, via advogado 

constituído, para acostar aos autos certidões negativas de tributos 

federais, estaduais e municipais e comprovante de quitação da GIA-ITCD, 

sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias. Em 

seguida, intime-se a Fazenda Pública Estadual para manifestar em relação 

às primeiras declarações da inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão para 

homologação. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 233917 Nr: 3758-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSN, OGDP, PG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

233917 §!8H2¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3758-59.2018.811.0006

 ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PARTE RÉ: RENILCE DA SILVA NEVES e ODILIO GRACIANO DE PAIVA e 

PEDRO GOMES

CITANDO(S): Requerido(a): Odilio Graciano de Paiva Filiação: Janey 

Graciano de Paiva, data de nascimento: 24/01/1980, brasileiro(a), natural 

de Mirassol d'oeste-MT, casado(a), Endereço: Rua Tramandaí , S/n, 

Terceira Casa Após Orelhão, Casa Branca de Madeira, Bairro: Jardim 

Betel, Cidade: Cáceres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/05/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, 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 5 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Medida de Proteção ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em benefício das adolescentes Poliane Thais da 

Silva Gomes e Fernanda Thais da Silva Gomes e das crianças Emanuelly 

da Silva Graciano Paiva, Guilherme da Silva Neves e Samuel da Silva 

Graciano de Paiva em face de Renilce da Silva Neves, Odilio Graciano de 

Paiva e Pedro Gomes.Narra, em síntese, que instaurou-se procedimento 

em virtude de situação de risco vivenciada pelas adolescentes e crianças 

supramencionadas. Narra, ainda, que consta dos documentos carreados 

aos autos que as adolescentes Poliane e Fernanda e a criança Emanuelly 

foram vítimas do crime de estupro de vulnerável em seu ambiente familiar 

por diversas vezes, tendo como agressores Odilio Graciano de Paiva e 

Mariano Alves dos Santos.

DESPACHO: Vistos etc.Trata-se de Medida de Proteção ajuizada pelo 

Ministério Público Estadual em benefício das adolescentes Poliane Thais da 

Silva Gomes e Fernanda Thais da Silva Gomes e das crianças Emanuelly 

da Silva Graciano Paiva, Guilherme da Silva Neves e Samuel da Silva 

Graciano de Paiva em face de Renilce da Silva Neves, Odilio Graciano de 

Paiva e Pedro Gomes.Narra, em síntese, que instaurou-se procedimento 

em virtude de situação de risco vivenciada pelas adolescentes e crianças 

supramencionadas. Narra, ainda, que consta dos documentos carreados 

aos autos que as adolescentes Poliane e Fernanda e a criança Emanuelly 

foram vítimas do crime de estupro de vulnerável em seu ambiente familiar 

por diversas vezes, tendo como agressores Odilio Graciano de Paiva e 

Mariano Alves dos Santos. Assevera que tramita perante o juízo criminal 

ação penal em desfavor dos agressores e da genitora Renilce da Silva 

Neves. Relata, por fim, que segundo o relatório do Conselho Tutelar 

acostado aos autos, todos os infantes vivem em péssimas condições de 

higiene e em ambiente insalubre e de extrema vulnerabilidade social. Diante 

do exposto, o Ministério Público requer a aplicação de medida de proteção 

para garantir os interesses das adolescentes e crianças 

mencionadas.Com o pedido juntou documentos de fls. 05/14.É o relatório. 

Decido.Analisando detidamente aos autos, verifica-se que as 

adolescentes Poliane Thais da Silva Gomes e Fernanda Thais da Silva 

Gomes e as crianças Emanuelly da Silva Graciano Paiva, Guilherme da 

Silva Neves e Samuel da Silva Graciano de Paiva se encontram em estado 

de vulnerabilidade.Portanto, diante do teor das informações aportadas aos 

autos, constato a necessidade do deferimento de medidas de proteção 

por este Juízo, conforme prescreve o art. 98, inciso II, da Lei 8.069/90, 

senão vejamos:“As medidas de proteção a criança e ao adolescente são 

aplicáveis sempre que os direitos reconhecido nesta Lei forem ameaçados 

ou violados:(...)II – por falta, omissão ou abuso dos pais ou 
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responsável....)”Com efeito, como forma de dar vazão ao postulado da 

proteção integral à criança e ao adolescente [art. 203, inciso I, c/c art. 205, 

226 e 227, todos da CRFB/88], o qual tem por cânone a responsabilidade 

da sociedade em geral e, em especial, do Poder Público – mediante a 

estipulação de políticas assistenciais e sociais básicas de proteção – e à 

família, com absoluta prioridade, em prestar assistência integral às 

crianças e aos adolescentes, salvaguardando os seus direitos 

fundamentais, tais como à vida, à saúde, à educação e especialmente à 

dignidade, é que foram instituídas em nosso ordenamento jurídico as 

medidas específicas de proteção.Dessa maneira, intime-se o CREAS para 

realização de estudo psicossocial na residência da família, devendo juntar 

relatório aos autos no prazo de 15 (quinze) dias.Citem-se os Requeridos 

Renilce da Silva Neves e Pedro Gomes, no endereço constante nos autos, 

para querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal, com as 

advertências do art. 334 do Código de Processo Civil.Ademais, tendo em 

vista que o requerido Odilio Graciano de Paiva se encontra foragido 

conforme se infere da ação penal de código 232595, proceda-se à citação 

por edital. Decorrido o prazo sem manifestação da parte requerida, vejo 

necessária a nomeação de curador especial.Assim, considerando a regra 

legal prevista no artigo 72, inciso II do Novo Código de Processo Civil, 

nomeio-lhe desde já, curador especial, o NPJ/UNEMAT, que deverá ser 

intimado para apresentar contestação no prazo legal, ficando consignado 

que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da impugnação 

especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do artigo 341 do 

mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação genérica.Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o .  E x p e ç a - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Cumpra-se.Eu, Rosemar da Silva Santos, digitei.

 Cáceres - MT, 14 de maio de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170181 Nr: 6401-29.2014.811.0006

 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: EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MIGUEL CHAMI 

GATTASS - OAB:4060, PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - 

OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6514

 Vistos etc.

 Proceda-se à juntada do mandado pendente no sistema de lembretes.

 Em seguida, cumpra-se integralmente a decisão proferida em 14/06/16 

(fls. 154), intimando-se as partes para apresentarem memoriais finais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, primeiro a requerente.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 36945 Nr: 2540-84.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o alvará pleiteado pela inventariante ante a 

ausência de comprovação do esgotamento da via administrativa e das 

alegações trazidas aos autos.Intime-se a inventariante, via advogado 

constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, dê prosseguimento no 

feito, conforme determinado anteriormente, devendo acostar aos autos a 

certidão negativa de débito fiscal expedida pela Fazenda Pública Estadual 

e plano de partilha, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II ou 

art. 485, III, ambos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo 

mencionado e devidamente certificado, à conclusão.Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 156028 Nr: 3629-30.2013.811.0006

 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: ABB, MBA, ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste interesse no prosseguimento no feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159998 Nr: 7776-02.2013.811.0006

 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: RICARDO CASTELLA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCÍDIO ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se o inventariante, via advogado constituído, para juntar aos autos 

as certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estadual e Municipal e Guia de informação e apuração do 

imposto de transmissão causa mortis, com o respectivo cálculo do ITCD 

expedida pela Fazenda Pública Estadual e com os comprovantes de 

quitação, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 

485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 77659 Nr: 4309-88.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM FRANCISCA LEAL DE PAULA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA LEAL DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA VIEIRA DE 

SOUZA VIEIRA - OAB:6823/MT, ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - OAB:5635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para juntar aos autos 

as certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas 

Públicas Federal e Municipal e Guia de informação e apuração do imposto 

de transmissão causa mortis, com o respectivo cálculo do ITCD expedida 

pela Fazenda Pública Estadual e com os comprovantes de quitação, sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 234353 Nr: 4069-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Castilho Martins - 

OAB:73847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não consta dos 

autos o comprovante de recolhimento das custas judiciárias.

 Dessa maneira, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos autos o comprovante 

de recolhimento das custas judiciárias, sob pena de indeferimento desta 

e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c 

art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145187 Nr: 3229-50.2012.811.0006

 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: AIVV, GSPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVS, MDGDV, FADV, FADV, MIDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCAFF ANTONINI - 

OAB:10708/MT, KELCIO JUNIO GARCIA - OAB:8169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, CLÓVIS MARTINS SOARES - OAB:7414, 

DANIELLE CEVALLOS SOARES - OAB:13773/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que já decorreu o prazo requerido, intime-se o 

inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste interesse no prosseguimento do feito, acostando aos autos 

a certidão negativa de débito fiscal expedida pela PGE/MT, sob pena de 

aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do 

CPC.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 71367 Nr: 8779-02.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJCN, CCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER FABIAN SANTANA 

RAMOS - OAB:4438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Vistos etc.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e tendo em vista ainda o 

parecer ministerial, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo realizado entre as partes (fls. 56/57), bem como a 

desistência do prazo recursal.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 193179 Nr: 10264-56.2015.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEJANDRA ARDAYA PEÑA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RICARDO DOS SANTOS DELUQUE, 

SABRINA ALICE SANTOS, DANIELA VITORIA DOS SANTOS, MAURICIO 

COSTA, MARIA HELENA DOS SANTOS, W. S. A., ALEJANDRA ARDAYA 

PEÑA, ALEJANDRA ARDAYA PEÑA, W. L. R. S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA MARIA LIMA PEREIRA 

- OAB:22212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista certidão de fls. 86, intime-se a parte autora, pessoalmente, 

para informar o atual endereço do requerido Matheus Ricardo dos Santos 

Deluque, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

 Decorrido o prazo sem manifestação e devidamente certificado, à 

conclusão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 228081 Nr: 12893-32.2017.811.0006

 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: TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de ROBERTO GREEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, RENATO GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte autora 

atribuiu valor da causa à menor que o pretendido.

Dessa maneira, intime-se a parte autora para emendar a exordial 

corrigindo-se o valor da causa e recolhendo as custas judiciárias 

complementares no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

desta e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 321 

c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 7609 Nr: 3234-87.2003.811.0006

 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: MARTA DE CÁSSIA GREEN BRUNERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO (ROBERTO GREEN)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE DA COSTA - 

OAB:8734, IRIMAR DELBONI FILHO - OAB:246.292 OAB/SP, JOSÉ 

RENATO DE OLIVEIRA SILVA - OAB:6557, LEANDRO IVAN BERNARDO - 

OAB:189.282-SP, SILMARA PINHEIRO LIMA BASTOS - OAB:8467/B, 

VINICIUS DE OLIVEIRA SOARES - OAB:307832

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que dei cumprimento ao determinado no despacho de fls. 415, 

procedendo a habilitação dos advogados 15/05/2018 Dr. Gilberto José da 

Costa (OAB/MT n. 8734) e Silmara Pinheiro Lima Basto (OAB/MT 8467B), 

nos autos e no sistema processual.

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003206-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. S. J. (REQUERIDO)

A. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 200 

DIAS Dados do processo: Processo: 1003206-48.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 880,00; Tipo: Cível; Espécie: GUARDA (1420)/[Guarda]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANA LUCIENE DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ALESSANDRA SOBRINHO 

COELHO, PAULO MANOEL DA SILVA JUNIOR Pessoa(s) a ser(em) 

CITADA(s): ALESSANDRA SOBRINHO COELHO, PAULO MANOEL DA 

SILVA JUNIOR Data de Distribuição da Ação: 05/12/2016 16:40:54. 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, para, caso queira , contestar a ação. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de ação de guarda c/c pedido de tutela antecipada proposta por Ana 

Luciene da Silva, em favor do menor Matheus Daniel Sobrinho da Silva, e 

em desfavor de Alessandra Sobrinho Coelho e Paulo Manoel da Silva 

Junior, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Alega a 

Requerente, em síntese, ser tia paterna do Requerido, que se trata de 

usuário de entorpecente, assim como a Requerida, que se encontra 

desaparecida. Prossegue relatando que os genitores não apresentam 

condições emocionais e financeiras de cuidar do infante, e que já vem 

exercendo a guarda do menor desde que este tinha pouco mais de 15 dias 

de vida. Ressalta que o requerido está de acordo com a pretensão da 

autora, razão pela qual necessita regularizar a guarda já exercida pela 

mesma, a fim de resguardar os direitos da criança. Com a inicial vieram os 

documentos pertinentes. Recebida a inicial (ID n. 4573905), o pedido 

liminar de guarda provisória do infante foi postergado para momento 

posterior à realização de estudo psicossocial. Juntado o relatório 

psicossocial (ID n. 4958934), o Ministério Público manifestou pela 

concessão da guarda provisória à requerente (ID n. 5002918). É o 

relatório. Despacho/Decisão: Vistos, etc. Trata-se de ação de guarda c/c 

pedido de tutela antecipada proposta por Ana Luciene da Silva, em favor 

do menor Matheus Daniel Sobrinho da Silva, e em desfavor de Alessandra 

Sobrinho Coelho e Paulo Manoel da Silva Junior, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega a Requerente, em síntese, ser 

tia paterna do Requerido, que se trata de usuário de entorpecente, assim 

como a Requerida, que se encontra desaparecida. Prossegue relatando 

que os genitores não apresentam condições emocionais e financeiras de 

cuidar do infante, e que já vem exercendo a guarda do menor desde que 

este tinha pouco mais de 15 dias de vida. Ressalta que o requerido está 

de acordo com a pretensão da autora, razão pela qual necessita 

regularizar a guarda já exercida pela mesma, a fim de resguardar os 

direitos da criança. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. 

Recebida a inicial (ID n. 4573905), o pedido liminar de guarda provisória do 

infante foi postergado para momento posterior à realização de estudo 

psicossocial. Juntado o relatório psicossocial (ID n. 4958934), o Ministério 

Público manifestou pela concessão da guarda provisória à requerente (ID 

n. 5002918). É o relatório. Decido. As regras que inspiram o legislador 

sobre o instituto da guarda ensejam sempre e primordialmente o interesse 

da criança/adolescente, ou seja, em questão de guarda da criança, o que 

deve ser levado em conta é a conveniência do impúbere. Portanto, 

sabe-se que o espírito teleológico de todas as normas que disciplinam as 

relações jurídicas que envolvem pessoas menores de dezoito anos, é a 

máxima proteção da criança e do adolescente, princípio este erigido ao 

patamar constitucional, pois o art. 227 da Carta Magna é enfático ao 

preceituar que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Assim, no 

caso em tela, analisando o pedido de guarda provisória, bem como os 

documentos acostados aos autos, vejo que a liminar pleiteada deve ser 

deferida. Diante de todo exposto, CONCEDO a guarda provisória da 

criança Matheus Daniel Sobrinho da Silva em favor da requerente Ana 

Luciene da Silva. Citem-se os Requeridos para, querendo, contestar a 

presente, no prazo legal. Após, à Defensoria Pública, para manifestação. 

Expeça-se o termo de guarda provisória. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito.. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSEMAR DA SILVA, 

digitei. Cáceres, 15 de maio de 2018 SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

32111300

Notificação

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003508-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Numero do Processo: 

1003508-77.2016.8.11.0006 REQUERENTE: LUCIMAR DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: JOSE DA SILVA NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E 

INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante petição inicial a seguir 

transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho proferida(o) pelo 

juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido 

liminar proposta por Lucimar da Silva Souza que objetiva a interdição de 

José da Silva.Narra a requerente, em síntese, ser neta do interditando 

José da Silva, o qual padece de enfermidade diagnosticada como CID C61, 

EC IV, PS3.Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. José da Silva 

impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos.Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, a requerente deseja se tornar curadora especial deste, para 

prestar-lhe a assistência privada. DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por Lucimar da 

Silva Souza que objetiva a interdição de José da Silva.Narra a requerente, 

em síntese, ser neta do interditando José da Silva, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID C61, EC IV, PS3.Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. José da Silva impossibilita-o de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a assistência 

privada.Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes.Fora 

deferida a curatela provisória em favor da requerente (ID 4494394).O 

relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 

5484591). Realizada audiência para entrevista do interditando (ID 

4838205). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão 

da curatela definitiva à requerente (ID 5774324). É o relatório. Decido. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, 

define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portadora da doença de CID C61, EC IV, PS3, o que lhe 

dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando sofreu 03 (três) 

acidentes vasculares e está em tratamento de câncer, tendo reduzida 

capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta feita, 

diante do resultado da perícia, conclui-se que o interditando encontra-se 
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impedido de administrar sua própria vida. Nesse sentido, dispõe o artigo 

1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela “aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o 

que se aplica ao interditando. DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de José da Silva, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de natureza negocial, na forma do artigo 

4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do 

Código Civil, nomeio-lhe curadora Lucimar da Silva Souza, confirmando os 

efeitos da tutela anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, 

do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, 

inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e publique-se na 

imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. 

Sem custas ou honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Ciência 

ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

Rosemar da Silva, digitei. Cáceres, 15 de maio de 2018. Jackline Márcia 

Dias Tingo Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Notificação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002440-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILMARA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TERCEIROS 

E INTERESSADOS PRAZO: 10 DIAS Numero do Processo: 

1002440-92.2016.8.11.0006 REQUERENTE: NILMARA DE CARVALHO 

REQUERIDO: MARCUS VINICIUS DE CARVALHO MATOS NOTIFICANDO(S): 

TERCEIROS E INTERESSADOS FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E 

INTERESSADOS do teor da ação judicial acima indicada, consoante petição 

inicial a seguir transcrita, em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Interdição c/c pedido liminar proposta por Nilmara de Carvalho que objetiva 

a interdição de Marcus Vinicius de Carvalho Matos.Narra a requerente, em 

síntese, ser mãe do interditando Marcus Vinicius de Carvalho, o qual 

padece de enfermidade diagnosticada como CID10 F72/G80.Afirma que a 

patologia apresentada pelo Sr. Marcus Vinicius de Carvalho impossibilita-o 

de reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde 

requer cuidados contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz 

de reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

requerente deseja se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a 

assistência privada.Acostados à inicial vieram os documentos 

pertinentes.Fora deferida a curatela provisória a requerente (ID 

3644877).O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 4786874).Realizada audiência de entrevista do interditando.O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela 

definitiva ao requerente (ID 6106985).É o relatório DECISÃO/DESPACHO: 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido liminar proposta por 

Nilmara de Carvalho que objetiva a interdição de Marcus Vinicius de 

Carvalho Matos.Narra a requerente, em síntese, ser mãe do interditando 

Marcus Vinicius de Carvalho, o qual padece de enfermidade diagnosticada 

como CID10 F72/G80.Afirma que a patologia apresentada pelo Sr. Marcus 

Vinicius de Carvalho impossibilita-o de reger sua vida de forma 

independente, uma vez que a sua saúde requer cuidados 

contínuos.Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a requerente deseja 

se tornar curadora especial deste, para prestar-lhe a assistência 

privada.Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes.Fora 

deferida a curatela provisória a requerente (ID 3644877).O relatório do 

estudo psicossocial encontra-se acostado aos autos (ID 

4786874).Realizada audiência de entrevista do interditando.O Ministério 

Público manifestou-se favoravelmente à concessão da curatela definitiva 

ao requerente (ID 6106985).É o relatório. Decido.O Estatuto da Pessoa 

com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 

mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”.Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos.No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o interditando é 

portador da doença de CID10 F72/G80, o que lhe dificulta a locomoção e 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida.Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que o 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil.Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando sofre de paralisia 

cerebral grave, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Desta feita, diante do resultado da perícia, 

conclui-se que o interditando encontra-se impedido de administrar sua 

própria vida.Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que 

estão sujeitos a curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando.DIANTE DO exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o 

fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Marcus Vinicius de Carvalho Matos, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se a atos de natureza negocial, na forma do artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código 

Civil, nomeio-lhe curadora Nilmara de Carvalho, confirmando os efeitos da 

tutela anteriormente concedida.Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários. Expeça-se o necessário. Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemar da Silva, digitei. 

Cáceres, 15 de maio de 2018. Jackline Márcia Dias Tingo Autorizado(a) 

pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001984-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO RAMOS (REQUERENTE)

TARCIO FONTES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO OAB - MT0015874A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TARGINO RODRIGUES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1001984-74.2018.8.11.0006 REQUERENTE: 

FRANCISCO LOURENCO DO ESPIRITO SANTO RAMOS, TARCIO FONTES 

RAMOS REQUERIDO: TARGINO RODRIGUES RAMOS Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Interdição c/c tutela provisória de urgência proposta por 

Francisco Lourenço do Espirito Santo Ramos e Tarcio Fontes Ramos que 

objetivam a interdição de Targino Rodrigues Ramos. Narram os 

Requerentes, em síntese, serem filhos do interditando Targino Rodrigues 

Ramos, uma vez que possui sequelas de acidente vascular cerebral. 

Afirmam que a patologia apresentada pelo Sr. Targino Rodrigues Ramos 
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impossibilita-o de reger sua vida de forma independente, uma vez que a 

sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando 

ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus bens e 

rendimentos, o Requerente Francisco Lourenço do Espirito Santo Ramos 

deseja se tornar curador especial deste para prestar-lhe a assistência 

privada. Deste modo, requerem liminarmente, a interdição provisória de 

Targino Rodrigues Ramos, nomeando o Requerente Francisco Lourenço 

do Espirito Santo Ramos para o múnus de Curador, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. Juntam documentos pertinentes. É o 

relatório. Decido. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo de 

posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do art. 

98 do Código de Processo Civil. Proceda-se com a tramitação prioritária do 

presente feito nos termos do art. 1048, inciso I, do CPC. Trata-se de Ação 

de Interdição c/ pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida, de modo que deve ser analisado sob o prisma do art. 298 do 

CPC. Ademais, para concessão da ordem, dispõe o art. 303 do CPC a 

exigência de contemporaneidade da urgência alegada e fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação ao resultado útil do processo. 

Nesta senda, verifica-se a evidência da enfermidade do interditando 

mediante os atestados médicos firmados por profissionais competentes 

acostado nos autos, bem como a urgência da medida, declaro a interdição 

provisória do Requerido e nomeio como seu curador provisório o Sr. 

Francisco Lourenço do Espirito Santo Ramos, qualificado na exordial. 

Expeça-se termo de curatela provisória, consignando-se a vedação à 

alienação ou oneração de quaisquer bens móveis ou imóveis ou de 

qualquer natureza, pertencentes ao interditando, salvo com autorização 

judicial. Ademais, designo audiência para o dia 26 de junho de 2018 às 

15h30min, data em que será realizada a entrevista do interditando, 

devendo o mesmo ser citado na pessoa de seu Curador Provisório, 

cientificando-o de que poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 

15 (quinze) dias, contado da referida audiência, bem como lhe é facultado 

constituir advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intime-se a equipe técnica 

deste Juízo para realizar estudo psicossocial na residência do 

interditando, no prazo de 15 (quinze) dias. Ciência ao Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cáceres, 15 de maio de 2018. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001456-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIAS FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000793-62.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS AURELIO ALVES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil, 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça. Para tanto deverá a 

parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS 

- GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA 

CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001555-78.2016.8.11.0006

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:

ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES (EXECUTADO)

FLORIZEU PORTES QUEROBIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4º do CPC , INTIMO o advogado 

da parte autora a manifestar-se nos autos acerca da certidão negativa, 

acostada pelo Oficial de Justiça Id: 13095852, requerendo o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, bem como para o: 1- Preparo da Carta Precatória para 

Tangará da Serra a ser expedida visando o cumprimento da missiva 

remetida a este Juízo. 2-Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 3- Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos os 

respectivos comprovantes. Cáceres , 15 de maio de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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CÁCERES CERTIDÃO Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, 

efetue o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

35,00 reais, bem como para o: 1- Preparo da Carta Precatória para 

Tangará da Serra a ser expedida visando o cumprimento da missiva 

remetida a este Juízo. 2-Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. 3- Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos os 

respectivos comprovantes. Cáceres , 15 de maio de 2018. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002183-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN 68957130187 (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN OAB - 689.571.301-87 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002183-96.2018.8.11.0006. AUTOR: 

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME RÉU: MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN 68957130187 

PROCURADOR: MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN Vistos, etc. 

Cuida-se de ação de indenização proposta por Cometa Serviços de 

Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA em face de Márcia dos Santos 

Fonseca Fantin 68957130187 – Super Digital, representada por Márcia dos 

Santos Fonseca Fantin. 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 analisada a inicial nos seguintes 

termos: Cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhado(a) de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, a audiência deverá ser agendada com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa somente não terá 

incidência na hipótese de manifestação expressa por ambas as partes de 

seu desinteresse na autocomposição, devendo o Autor, para tanto, indicar 

na petição inicial, e a parte Requerida deverá fazê-lo, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da 

audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da 

audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte Requerida de 

que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias 

de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação as 

advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cáceres, 15 de maio de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002181-29.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SOUZA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002181-29.2018.8.11.0006. AUTOR: 

VAGNER SOUZA DE PAULA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT ajuizada por VAGNER SOUZA DE 

PAULA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS. Este Juízo 

adota o entendimento de que deve a parte exaurir a via administrativa de 

requerimento antes do ajuizamento da demanda judicial, já que é 

amplamente divulgado e de conhecimento público de que o recebimento da 

indenização referente ao aludido seguro pode ser solicitada 

administrativamente, inclusive sem o auxílio de intermediadores 

(http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgpro/dpvat) .  Al iás,  há 

orientação jurisprudencial no sentido de que pode o Juízo exigir o prévio 

requerimento administrativo para fins de preenchimento das condições da 

ação. Senão, vejamos: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO.A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712) Se a parte quedou-se inerte ante a determinação para dar 

entrada no pedido administrativo no prazo de 30 dias, é o caso de 

extinção da ação, em razão da ausência de pretensão resistida e, 

portanto, de interesse processual. (Ap 85930/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, 

Publicado no DJE 09/09/2015). No caso dos autos, embora o autor afirme 

na inicial que o pagamento da indenização foi negado no âmbito 

administrativo, verifico dos documentos acostados nos ids. 13197701 que 

o pedido não foi negado, mas deixou de ser finalizado pela ausência da 

documentação necessária solicitada ao requerente. Deste modo, deverá a 

parte autora emendar a inicial a fim de demonstrar que há pretensão 

resistida na espécie mediante a negativa de pagamento da indenização na 

esfera administrativa. Ante o exposto, nos termos do art. 321 do Código 

de Processo Civil, anoto o prazo de 15 dias, para que o autor emende a 

inicial, suprindo a falta apontada, sendo que a inércia resultará na extinção 

do processo sem resolução do mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT, 15 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002187-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO MEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002187-36.2018.8.11.0006. AUTOR: 

JOSE INACIO MEIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Sem prejuízo de posterior análise das 

condições da ação e pressupostos processuais, e ainda considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/CPC) para realização da audiência concentrada. 

Cite-se a ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a data 

da audiência, anotando no mandado (art. 250 CPC) que o mesmo deverá 

(preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de Advogado ou 

Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na tentativa de 
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autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do protocolo da 

petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse na 

autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do CPC. Caso não 

seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a fluir a 

partir da data da audiência (art. 335, CPC). Anote-se no mandado de 

citação as advertências do art. 344 do CPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

CPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, CPC). Cáceres/MT., 15 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento do 

Mandado de Busca e Apreensão a ser oportunamente expedido. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 15 de 

maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132389 Nr: 1143-43.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACK FOUAD RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA ME, 

EDILSA LOPES DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo de eventual persistência da constrição e procedência da 

ação pauliana, promova o Exequente as medidas pertinentes, inclusive 

indicação de bens para a satisfação da dívida.

Essclareça ainda 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.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 132388 Nr: 1142-58.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACK FOUAD RAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sem prejuízo de eventual persistência da constrição e procedência da 

ação pauliana, promova o Exequente as medidas pertinentes, inclusive 

indicação de bens para a satisfação da dívida.

Essclareça ainda 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.

Fixo prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195584 Nr: 800-71.2016.811.0006

 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: GRACIELA FELIZARDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUSENÉ GRACILIANO DOS 

SANTOS, LUCILENE ALVES BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, INTIMO o requerido, para, querendo, apresentar 

contrarrazões.

Escrivã(o)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002186-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002186-51.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. REQUERIDO: FABIO EDUARDO CAMPOS 

LEITE DA CUNHA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO PAN S/A em 

face de FABIO EDUARDO CAMPOS LEITE DA CUNHA. Nos termos do art. 

2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento/comprovação da taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já 

fica analisado o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos 

legais. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como 

depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

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

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Intime-se. Cáceres-MT, 15 de maio de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001831-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA IZIDORO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Audiência mediação designada para 07/08/2018 14:00 CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97350 Nr: 2418-61.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA MARTINS ME, ANTONIA 

MARIA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97350 §!*jS¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2418-61.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ANTONIA MARIA MARTINS ME e ANTONIA MARIA 

MARTINS

CITANDO(A, S): Executados(as): Antonia Maria Martins, Cpf: 

65098943191 e Executados(as): Antonia Maria Martins Me, CNPJ: 

02765396000193,

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/03/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.031,31

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.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Executado, 

acima qualificado, com base na CDA N. 20095110, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Thaisa Olivia Rodrigues, estagiaria, digitei.

 Cáceres - MT, 14 de maio de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97818 Nr: 2888-92.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO LOPES DA ROCHA, 

ADESVALDO EVANGELISTA NUNES, PAULO SERGIO LOPES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97818 §!*o3¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2888-92.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): PAULO SERGIO LOPES DA ROCHA e ADESVALDO 

EVANGELISTA NUNES e PAULO SERGIO LOPES DA ROCHA

CITANDO(A,S): Executados(as): Adesvaldo Evangelista Nunes, Cpf: 

02925445969 e Executados(as): Paulo Sergio Lopes da Rocha, CNPJ: 

05956371000165

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.927,46

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.

RESUMO DA INICIAL: RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO 

FISCAL proposta pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em 

desfavor do Executado, acima qualificado, com base na CDA N. 

20102127, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Thaisa Olivia Rodrigues, estagiaria, digitei.

 Cáceres - MT, 14 de maio de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151524 Nr: 10362-46.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA ME, 

LUCIVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

151524 §!009¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10362-46.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): LUCIVANIA VIEIRA DE OLIVEIRA ME e LUCIVANIA 

VIEIRA DE OLIVEIRA

 CITANDO(A,S): Executados(as): Lucivania Vieira de Oliveira Me, CNPJ: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 72 de 602



07966837000139 e executados(as): Lucivania Vieira de Oliveira, Cpf: 

00577759159, Rg: 156.1888-9 SSP

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 21.008,66

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.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Executado, 

acima qualificado, com base na CDA N. 20128839, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Thaisa Olivia Rodrigues, Estagiaria, digitei.

 Cáceres - MT, 14 de maio de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 146215 Nr: 4407-34.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIS MARIS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEXANDRA BETHANIA 

FRAJADO DE SOUZA - OAB:18.705 MT, PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT, RENATO RODRIGUES COUTINHO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Ao executado para falar em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 141273 Nr: 10955-12.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CARROCERIA LTDA, CELSO GALINA, MARILZA PEREIRA GALINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646

 Vistos, etc.

Cuida-se de Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso contra 

Galina Indústria e Comércio Carroceria Ltda, Celso Galina e Marilza Pereira 

Galina.

Às fls. 40/43 os executados requerem a liberação das penhoras 

realizadas no feito, em razão da suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário por existência de parcelamento em curso.

Às fls. 46/49 o executado requer o acolhimento do pleito de liberação das 

penhoras realizadas nos autos, vez que encontra-se em curso 

parcelamento da dívida, e suspensão do feito pelo prazo de um ano.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) Acolher os pleitos retro (fls. 40/43 e 46/49) e DETERMINAR a liberação 

dos bens constritos nos autos (fls. 37 e 38);

b) Suspender o feito nos termos do art. 40 da lei 6830/80 pelo prazo de 01 

(um) ano, findo o qual devera ser intimada a Fazenda Pública, para 

manifestar-se no feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento;

c) Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167258 Nr: 4067-22.2014.811.0006

 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: FRANCIS MARIS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 a)JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos constantes da exordial, nos 

termos do art. 487, I CPC/2015;b)Condenar o requerente ao pagamento 

das custas judiciais; c)Honorários advocatícios pelo vencido fixados em 

10% sobre o valor atualizado da causa, forte no art. 85, §§ 2º e 3º, I do 

CPC/15; d)Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002359-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES ALVES POPIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO FRANCO DE MIRANDA OAB - MT0014935A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12568503), 

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: 1006077-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CASTELLA CARDOSO & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA FRANCO SILVA OAB - MT22314/O (ADVOGADO)

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12680734), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000306-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH DE BARROS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12331305), 

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: 1004877-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SABINO DE CARVALHO LEAL (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 73 de 602



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 a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12564109), 

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: 8011040-80.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

INTIMO O REQUERENTE, PARA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ATUALIZADO OU OUTRO DOCUMENTO QUE COMPROVE QUE O 

RECOLHIMENTO DO PREPARO PREJUDICARÁ SEU SUSTENTO PRÓPRIO 

OU DE SUA FAMÍLIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011072-85.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON VALENTIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. RECEBO o recurso apresentado pela parte Requerida 

somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 

9.099/95, considerando que seu recebimento em duplo efeito é medida 

extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. Após, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1002161-09.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALEX DA SILVA SOUZA 

REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ITAU 

UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos, 

etc. Converto o julgamento em diligência, determinando que a parte 

requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia de 

comprovante de endereço em seu nome (água, luz, telefone, etc), para 

fins de comprovação de competência deste Juízo. Cumprida a 

determinação ou decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 

de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-03.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ADRIANE DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MUNIZ PONTES OAB - PR71402 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000870-03.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LARISSA ADRIANE DA SILVA 

ROSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inicialmente, em relação ao 

pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor da requerente, 

devendo a requerida apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da mesma. Cite-se a 

requerida, na forma e moldes legais. Intimem-se as partes acerca da 

solenidade agendada. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001295-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 74 de 602



TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-02.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JACINTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MABE ITU ELETRODOMESTICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO NO ID 

12695300, NO PRAZO DE CINCO DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005725-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO AIRES MARQUES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECORRENTE PARA APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, DATADA E ATUALIZADA NO 

PRAZO DE CINCO DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002168-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR OLIVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002168-30.2018.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ CESAR OLIVEIRA 

RAMOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar nos autos documento emitido pela requerida que comprove o 

real valor da dívida em questão. Cumprida a determinação ou decorrido o 

prazo, conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011173-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZIRLENE ESTHER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12976366), 

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: 1002917-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIRNA MARISLEY MONGES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12777693), 

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: 1001847-63.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA LEITE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12973602), 

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: 1004309-56.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RAMALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

QBEX COMPUTADORES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12829736), 

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: 8010959-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ARAUJO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE para apresentar cálculo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 75 de 602



atualizado, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 

cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003826-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ARGUELHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA HYUNDAI (SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULO 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: 06/06/2018 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: 8010756-72.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DE ARAUJO CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12980064), 

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: 1001976-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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(12866802), 

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: 1003863-87.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13056162), 

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: 1000898-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE ALMEIDA RONDON PESSOA (REQUERENTE)

VALDEMAR PESSOA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE PARA QUE NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003866-42.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE ARRUDA CARDENA (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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13055365), 

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: 1003648-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA DOS SANTOS CARDOSO (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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13055364), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003531-23.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEANI SILVA DOS SANTOS MENDES (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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13055368), 

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: 8011832-34.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO ERICKS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(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(13055363), 

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: 1000904-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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GRACIANE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 1002007-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE VANESSA DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13055347), 

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: 1007202-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE EVELYN DA SILVA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13055361), 

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: 1006134-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA BASTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 1006134-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZA BASTOS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 1003724-38.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CABREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13055349), 

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: 1006298-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMARA DA SILVA NEVES (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: 06/06/2018 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: 1005941-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRANIL RAMOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13056772), 

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: 1007819-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 
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Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 8011802-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12835977), 

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: 1007821-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 8012192-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLYVERSON DA SILVA SOUZA OAB - GO42105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11198979), 

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: 8012310-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO VILELLA HARTWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUINHO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT0009566A (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: 1002922-40.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CORDOVA FRANCA OAB - MT19999/B (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(5597284), 

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: 1007824-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 1007826-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIBENCIO LEITE DA CRUZ (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: 06/06/2018 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: 1002731-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO FERREIRA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(11620777), 

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: 8010290-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

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)

 

Intimo o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 
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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: 1002449-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(12898965), 

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: 1007853-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 8010976-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REIKO GISELE HAYASHIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(13122929), 

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: 1007862-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ODINEI GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA 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: 06/06/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1007862-14.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ODINEI GOMES DE 

CAMPOS, SUELI MOREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: MONGERAL 

AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Vistos, etc. Consta da inicial que a 

parte autora, segundo alega, celebrou um contrato de seguro de vida com 

a promovida em 20/10/1998, com Matrículas nº 7.905.642-5 e 7.905.641-8 

e Apólice nº 93.100.648, sendo que os descontos seriam feitos 

mensalmente na folha de pagamento, referentes ao seguro de vida de sua 

mulher, a Sra. Sueli Moreira dos Santos. Alega o demandante, na inicial, no 

mês de junho, o Promovente recebeu duas correspondências da Empresa 

Promovida onde foi informado que havia 4 parcelas atrasadas. No entanto, 

alega que os valores dos seguros de vida foram devidamente 

descontados mensalmente da conta do Promovente. Em caráter de liminar, 

o Autor requer seja determinada a reativação dos planos de seguro de 

vida dos Promoventes. É o sucinto relato. Decido. Inicialmente, em ralação 

ao pedido de antecipação de tutela, já que se trata de prover 

antecipadamente um pedido de mérito, não se pode olvidar que somente 

em casos especiais poderá o mesmo ser concedido antes da citação da 

parte requerida e deve estar amparado em elementos suficientes para 

afastar o perigo da irreversibilidade da concessão. Sobre a antecipação 

dos efeitos da tutela, dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: "Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Dessa maneira, antes da apreciação do 

pedido de tutela antecipada, entendo necessária a formação do 

contraditório para melhor elucidação dos fatos narrados na exordial, de 

modo a dar azo ao deferimento da tutela de urgência em sede de cognição 

sumária. Assim, POSTERGO o exame dos pedidos de antecipação de 

tutela para momento posterior ao oferecimento da contestação, 

valorizando o contraditório e coligindo maiores elementos para melhor 

elucidação dos fatos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DIFERIDA PARA DEPOIS DA 

APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRUDENTE 

ARBÍTRIO DO JUIZ. Não há falar em reforma da decisão agravada, quando 

o Juiz, com base em seu prudente arbítrio, entende por bem não apreciar o 

pedido antecipatório de tutela, enquanto não sobrevier a contestação, 

para se respeitar a ampla defesa e o contraditório, à vista da não 

configuração imediata da verossimilhança das alegações. (TJ-MG , 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL).” Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição 

inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre 

outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, 

art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c 

art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do reclamante, 

devendo a reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo. No mais, 

aguarde-se a realização de audiência de conciliação designada nos autos. 

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: 12068147 18030616052664400000011870202

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005294-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CIRILO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 
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comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005294-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CIRILO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 06/06/2018 Hora: 15:45 (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: 1007884-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DE SOUZA FERREIRA (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)

 

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: 06/06/2018 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: 1007884-72.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA DE SOUZA FERREIRA (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)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 1007886-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (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: 06/06/2018 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: 1005218-98.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 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: 1007893-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENNE APARECIDA DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENNE APARECIDA DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENNE APARECIDA DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007893-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENNE APARECIDA DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 06/06/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007610-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA ROCHA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELISON NUNES DE SOUZA OAB - MT0009833S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1007610-11.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA ROCHA 

- ME REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação movida por 

Jose Aparecido da Rocha - ME em desfavor de Claro S/A, em que a 

requerente, a título de tutela de urgência, pleiteia o imediato 

restabelecimento do serviços telefônicos da linha (65) 3223-2121, a 

manutenção do número de telefone, a abstenção da cobrança dos valores 

discutidos na lide, bem como o impedimento de inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes. Tutela de urgência indeferida, em um primeiro 

momento, no id. 12063053. Pedido de reconsideração de id. 13121835. 

Vieram os autos conclusos. Fundamento e decido. Reporto-me ao pedido 

de reconsideração da tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código 

de Processo Civil. Não obstante o indeferimento proferido no id. 12063053, 

verifica-se que no pleito de reconsideração o requerente trouxe novos 

elementos capazes de ensejar o deferimento da medida tutelar, conforme 

expostos abaixo. Exige a lei a conjugação dos seguintes requisitos para o 

deferimento da medida de urgência: elementos que evidenciem a 

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

processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. Dos autos, há 

documentos indicadores da verossimilhança das alegações do 

requerente, tanto em razão do valor da fatura em questão apresentar 

valor consideravelmente superior a média mensal de consumo do autor, 

quanto pelo fato de terem sidos pagas as faturas subsequentes a da que 

se está sendo questionada nos autos. Verifica-se ainda a ausência de 

notificação do requerente de que havia débito vencido, mesmo estando a 

fatura em questão contestada administrativamente, estando a suspensão 

indevida, por violação do disposto no art. 90 da Resolução 632/2014 da 

Anatel. Com relação ao perigo na demora, verifica-se estar estampada, 

pois denota-se que o requerente utiliza referido terminal para venda, 

deixando de aferir parte de seus ganhos, pois não está realizando vendas 

por telefone e entregas a domicílio. Insta salientar que o requerente possui 

esta linha telefônica há cerca de 33 (trinta e três) anos, correndo-se o 

risco de ser destruído todo o trabalho de captação de clientes e 

divulgação dos serviços por meio da linha telefônica em questão, fruto de 

muito labor ao longos desses anos. Assim, diante dos fatos narrados e 

documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar 

e medidas necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) DEFERIR PARCIALMENTE O 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO, CONCEDENDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA para determinar a requerida que promova, no prazo de 05 

(cinco) dias, o restabelecimento da linha telefônica (65) 3223-2121, 

mantenha o número de telefone de titularidade do requerente, bem como 

se abstenha de promover a cobrança dos valores discutidos na fatura em 

questão (17/04/22003572-6). b) O não cumprimento do item “a” acarretará 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 

05.000,00 (cinco mil reais). Intimem-se as partes. Cumpra-se. CÁCERES, 

10 de maio de 2018. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de 

Direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012248-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BENTO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012248-36.2015.8.11.0006. REQUERENTE: RONALDO BENTO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação movida 

por Ronaldo Bento da Silva Ferreira em desfavor de Vivo S/A. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 14 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR FRANCISCO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1002185-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VALDEMAR FRANCISCO 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CACERES Vistos, etc. Em síntese, o requerente alega ter sido 

diagnosticado com Síndrome de Sjogren, estando internado no Hospital 

São Luiz, nesta Comarca, tendo que ser transferido com urgência para 

uma UTI em unidade hospitalar em Cuiabá/MT que possua médico 

infectologista, tendo em vista que nesta urbe não há profissional com tal 

especialidade. Segundo o requerente, durante a sua internação no 

hospital acima mencionado, seu quadro clínico-laboratorial apresentou 

grande piora da função renal, febre contínua e refraria aos antibióticos em 

uso, tendo sido realizada terapia de substituição renal, porém sem 

sucesso. Aduz ainda que não possui condições financeiras de arcar com 

sua internação em unidade de terapia intensiva. Com isto, recorre ao 

Judiciário, pleiteando em sede de tutela de urgência a sua imediata 

transferência para um leito de UTI em unidade hospitalar de Cuiabá que 

possua médico infectologista. Pois bem. Reporto-me ao pedido de tutela de 

urgência, com fulcro no art. 298 do Código de Processo Civil. Versam os 

autos sobre o pedido liminar de obrigação de fazer consistente na 
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transferência do requerente para leito de UTI em Cuiabá que tenha em 

seus quadros um profissional da área de infectologia, ainda que seja 

necessária a contratação de fornecedor particular. Para tanto, exige a lei 

a conjugação dos seguintes requisitos para o deferimento da medida de 

urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, do 

Código de Processo Civil. É o caso de deferimento da liminar. Dos autos, 

há documentos indicadores do grave quadro clínico do Autor, a qual 

necessita com urgência do leito em questão, uma vez que está com 

quadro clínico bastante grave e delicado, conforme se depreende dos 

relatórios médicos juntados aos autos. Ainda, diante da situação em tela, 

resta configurada a imprescindibilidade do fornecimento do leito de UTI em 

hospital que disponha de médico infectologista, eis que a não remoção do 

requerente poderá acarretar agravamento da situação em que se 

encontra e até o óbito do mesmo, exigindo atuação firme do Poder 

Judiciário. É da jurisprudência: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF –FORNECIMENTO DE UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – 

SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – MEIO COERCITIVO DE MULTA 

COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA 

RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos 

cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para 

manutenção e restabelecimento da saúde. 2. Correta a decisão que 

determinou a transferência do paciente para a Unidade de Terapia 

Intensiva - UTI, conforme prescrição médica, uma vez que a urgência e a 

gravidade do caso autorizam a medida, em observância ao princípio da 

dignidade da pessoa humana. 3. Embora seja lícito ao Magistrado fixar 

meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o 

adimplemento da obrigação de fazer, somente será viável em caso de 

descumprimento da decisão judicial, de forma que, comprovado o 

cumprimento da obrigação no decorrer do processo, há de se afastar a 

penalidade determinada pelo Juízo a quo. (Apelação / Remessa 

Necessária 4532/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)". ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: a) RECEBER A PEÇA INICIAL eis que 

preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em 

nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; b) DEFERIR A TUTELA 

ANTECIPADA para determinar que os requeridos, ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, providenciem, solidariamente, a transferência do requerente para 

leito de UTI em unidade hospitalar em Cuiabá/MT que possua em seus 

quadros médico infectologista, ainda que seja necessária a contratação 

de fornecedor particular (sem licitação); c) O não cumprimento do item 

anterior acarretará em bloqueio de valores das contas dos requeridos; d) 

Dispensada a audiência de conciliação em razão da manifestação 

expressa da parte requerida em ofício, conforme art. 334, § 4º, I, do CPC; 

e) Citem-se os requeridos da presente ação para, querendo, apresentar 

contestação, na forma do art. 335, II e com prazo previsto no art. 183, 

todos do CPC; f) Encaminhe-se, via e-mail, cópia da presente liminar à 

assessoria de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado e Município de 

Cáceres; g) Intimem-se as partes; h) Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 

2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012854-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012854-64.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADAILSON BATISTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação movida por 

Adailson Batista dos Santos em desfavor de Vivo S/A. Proferida 

sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. Instada a 

comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou 

transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o breve relato. 

Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a 

parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a comprovar que 

encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. 

Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. 

Arquivem-se os autos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011114-71.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER OTAVIO DE SOUZA (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:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011114-71.2015.8.11.0006. REQUERENTE: FAGNER OTAVIO DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Tendo em vista estarem presentes os 

requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso interposto somente no 

efeito devolutivo, com base no art. 43 da Lei 9.099/95. Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, remetam-se os autos a 

Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011868-13.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON RIBEIRO (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:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO)

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011868-13.2015.8.11.0006. REQUERENTE: GILSON RIBEIRO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

Estando presentes os requisitos de admissibilidade, recebe-se o recurso 

interposto somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 

9.099/95. Intime-se a parte recorrida para apresentar as contrarrazões. 

Após, remetam-se os autos a Egrégia Turma Recursal. Cumpra-se. 

CÁCERES, 15 de maio de 2018.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012504-76.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR FIGUEIREDO PRIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8012504-76.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ADAIR FIGUEIREDO PRIMO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação movida por Adair 

Figueiredo Primo em desfavor de Vivo S/A. Proferida sentença, a parte 

requerente interpôs recurso inominado. Instada a comprovar seu estado 

atual de hipossuficiência, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo. 

Vieram os autos conclusos. É o breve relato. Passa-se a decidir. 

Conforme se depreende nos autos, verifica-se que a parte recorrente 

quedou-se inerte quando intimada a comprovar que encontra-se 

hipossuficiente, como tampouco efetuou o preparo recursal. Isto posto, 

não recebe-se o recurso interposto, ante a sua deserção. Arquivem-se os 

autos. Cumpra-se. CÁCERES, 15 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010072-50.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT0019396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO MAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR GOMES DA NEIVA OAB - GO0029261A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 8010072-50.2016.8.11.0006 Dispensado o relatório conforme 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO 

proposta por TANIA MENDES em face de EXPRESSO MAIA LTDA. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. 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, nos termos do 

artigo 373 do CPC. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e 

pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que 

apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, 

para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração 

dos fatos alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda 

afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação não tem 

valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. 

Segundo o Código de Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído 

pela lei a cada uma das partes de um processo, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao seu direito. 

Todavia, a parte autora não comprovou os fatos alegados. Sequer juntou 

aos autos fotos ou qualquer outra forma de prova capaz de comprovar o 

exposto em peça exordial. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão 

contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002884-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MACIEL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002884-91.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 115,71; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MANOEL MACIEL DE CAMPOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 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). Desta forma, atrelada às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. 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 sustenta que a negativação é indevida. 

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica da 

parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados. A parte autora, 

deixou decorrer "in albis", prazo para impugnação à contestação. O 
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reclamado apresentou nos autos Contrato de Adesão ao Serviço, 

devidamente assinado pela parte autora e demais documentos que 

legitimam a cobrança, bem como a negativação. Ademais, desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, inferindo-se, desse modo, que não ocorreu fraude. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Como anotado, a parte reclamada juntou documento 

no qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte 

reclamante. A reclamante não provou a quitação de tais débitos. Dessa 

forma, tenho que o pedido inicial é improcedente. Não resta dúvida de que 

a autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de 

não cumprir com suas obrigações. No caso, a autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de débito e de indenização por danos morais. Restou evidente 

que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

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

do Código de Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, 

ainda reconheço a litigância de má-fé da parte autora, que agiu com 

deslealdade. Com escopo inibitório, CONDENO a parte reclamante ao 

pagamento de multa de 2%, e de indenização de 10%, ambos sobre o 

valor da causa, consoante autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. 

Deixo de acolher o pedido contraposto, nos termos do art. 8 da LJEC. Com 

arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 16 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 16 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005766-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO VIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005766-26.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por LUIS PAULO VIANA DO NASCIMENTO 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece 

débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. No 

que tange a preliminar de impugnação ao valor da causa, esta não merece 

acolhimento, uma vez que o valor atribuído tem efeito meramente 

estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. A propósito: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR 

ESTIMATIVO. O valor indicado a título de indenização por danos morais 

tem cunho meramente estimativo, por se tratar de uma sugestão do autor, 

sendo livre seu arbitramento pelo Magistrado. Desta forma, não se faz 

impositiva a inclusão do valor sugerido no cálculo das custas processuais. 

A atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é 

admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito 

econômico buscados na demanda são incertos e dependem da dilação 

probatória. Possibilidade de indicação do valor de alçada como valor da 

causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068187541, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). Assim, com fulcro no 

artigo 292 §3º do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 37.480,00 (trinta e 

sete mil quatrocentos e oitenta reais). De mesma forma, não há que se 

falar em juntada de novo comprovante de endereço como prova de seu 

domicílio, uma vez que o Autor junta declaração de residência em peça 

exordial uma vez que tal determinação iria de encontro a Princípios 

norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, 

Informalidade e Simplicidade. É certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

cabe à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, por sua vez, acosta aos autos, histórico 

de pagamentos, bem como demonstra através de telas do sistema, fatura 

do mês de janeiro/2016 sem a devida quitação. De mesma forma, a 

Requerida demonstra satisfatoriamente, em sede de defesa, que o Autor 

teria quitado 42 (quarenta e duas) faturas, das 43 (quarenta e três) 

geradas, deixando de adimplir justamente a que dera ensejo ao cadastro 

de inadimplentes, no valor de R$64,99 (sessenta e quatro reais e noventa 

e nove centavos). Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de 

culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento de faturas 

até o vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em 

favor da parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa 

exclusiva do consumidor, não há que se falar em responsabilidade do 

fornecedor sobre os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, 

da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme 

a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas 

de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que 

deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim 

ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede 

de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois 

bem, percebe-se claramente da exordial que a parte autora não cumpriu 

seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a 

verdade dos fatos, vez que a requerida faz prova da contratação. Da 

mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele 

que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. DIANTE 

DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar 

IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005386-03.2017.8.11.0006
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ROZINEI CARDOZO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005386-03.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ROZINEI CARDOSO DE SOUZA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece débito 

com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há o que se falar em juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de 

encontro a Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o da 

Celeridade, Informalidade e Simplicidade. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida, por sua vez, acosta aos 

autos, tela demonstrando histórico de pagamentos realizados pela parte 

autora, bem como demonstra através de telas do sistema, faturas de 

consumo sem a devida quitação. De mesmo modo, a Requerida acostou 

em peça de defesa, contrato devidamente assinado pela Autora, mais uma 

vez, comprovando a relação negocial. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento de faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. Por outro lado, dispõe o 

Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de 

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando 

cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos 

fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada 

ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca 

incidente manifestamente infundado. Pois bem, percebe-se claramente da 

exordial que a parte autora não cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no 

processo, haja vista que altera a verdade dos fatos, vez que a requerida 

faz prova da contratação. Da mesma forma, o Art. 79 do CPC diz: 

“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu 

ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada a penalidade do 

Art. 81 do mesmo códex. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de 

litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser 

revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código 

de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na 

forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto 

de sentença ao juiz togado para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004809-25.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. 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). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

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 inc. I do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por RODRIGO AUGUSTO DE 

OLIVEIRA, requerendo, em síntese, a condenação da reclamada no 

pagamento de danos morais, tendo em vista que a reclamada inscreveu o 

seu nome no Serasa indevidamente, por dívida que desconhece. Afirma, 

que NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS E NÃO POSSUI QUALQUER 

RELAÇÃO JURÍDICA com a Reclamada, razão pela qual a cobrança e a 
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restrição creditícia são totalmente indevidas. Por essas razões, requer a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da ré em danos 

morais. Em contestação, a parte Reclamada traz provas suficientes, 

comprovando que a parte autora tinha conhecimento da origem do débito, 

como também utilizava a linha telefônica móvel, tendo migrado para o plano 

SMART VIVO CONTROLE, pelo valor de R$34,99 (trinta e quatro reais e 

noventa e nove centavos), com data de vencimento escolhida pelo próprio 

autor, para todo dia 26 de cada mês, conforme se verifica no áudio da 

conversa junto ao call center da reclamada (ID. 10856120), onde consta a 

confirmação da relação jurídica entre as partes. Portanto, ficou 

devidamente demonstrando que o Reclamante era cliente da Reclamada, 

não trazendo aos autos comprovante de pagamento dos serviços 

utilizados. Assim, quanto á cobrança, não ocorreu de forma indevida. 

Analisando os autos, verifico que a Reclamada comprova que a autora era 

titular da linha telefônica nº (65) 9960-7115, que agora refuta como 

desconhecida, mormente pelo áudio apresentado pela parte reclamada. 

Ademais, as cobranças mensais dos aludidos serviços, até a data do 

efetivo cancelamento, são plenamente devidas, não havendo que se falar 

em declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais. 

Dessa feita, entendo que o pedido da inicial é improcedente e o pedido 

contraposto parcialmente procedente. A boa-fé objetiva é talvez o mais 

importante princípio do direito contratual contemporâneo. É o dever imposto 

a quem quer que tome parte em relação negocial, de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres anexos, 

deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão 

legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Não resta dúvida de que o 

autor contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações. No caso, o autor agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé, ao ingressar com ação declaratória de inexistência de débito e de 

indenização por danos morais. Restou evidente que o demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

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

Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, ainda reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2%, e 

de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante 

autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Acolho o pedido 

contraposto requerido pela Reclamada, determinando que a Autora pague 

o valor de R$71,90 (setenta e um reais e noventa centavos), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a 

partir do vencimento. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, 

para às devidas providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 17 de 

abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Juiz (a) 

de Direito.
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004859-51.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: DANIANE RODRIGUES CORREA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

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). Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 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 sustenta 

que a negativação é indevida. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, 

que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

impugnados. A parte autora, deixou decorrer “in albis”, prazo para 

impugnação à contestação. O reclamado apresentou nos autos Contrato 

de Adesão ao Serviço, devidamente assinado pela parte autora e demais 

documentos que legitimam a cobrança, bem como a negativação. Ademais, 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a 

semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso, inferindo-se, desse modo, que não ocorreu 

fraude. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. A consequência do descumprimento 

do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a parte reclamada 

juntou documento no qual é possível verificar a existência de débito em 

nome da parte reclamante. A reclamante não provou a quitação de tais 

débitos. Dessa forma, tenho que o pedido inicial é improcedente. Não resta 

dúvida de que a autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a 

intenção de não cumprir com suas obrigações. No caso, a autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de débito e de indenização por danos morais. Desse modo, 

com lastro nas provas produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 
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MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, 

para às devidas providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 17 de 

abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Juiz (a) 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON NEVES DA SILVA (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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo: 1000038-04.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JAILTON 

NEVES DA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando 

que desconhece os débitos com a Requerida que ensejaram no 

lançamento de seu nome no cadastro restritivo de crédito. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A Requerida suscitou incompetência dos 

Juizados Especiais, no entanto, são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Assim, admite-se 

prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do 

FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a contratação, 

independentemente da realização de prova pericial, razão pela qual, 

REJEITO a Preliminar de Necessidade Prova Técnica No caso, é certo que 

o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe, no bojo de sua defesa, telas 

sistêmicas que demonstram o cadastro da parte autora perante a 

Requerida. Tenho ainda que a parte Requerida trouxe, em peça de defesa, 

telas demonstrando o inadimplemento de faturas perante a mesma, bem 

como valor pago pelo Autor no que diz respeito a utilização dos serviços 

oferecidos pela Empresa de Telefonia. De mesmo modo, a Requerida 

acostou em peça de defesa, contrato devidamente assinado pela Autora, 

mais uma vez, comprovando a relação negocial. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação firmada entre as 

partes e que o cadastramento do nome do Autor junto aos órgãos de 

proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica, uma vez que 

o contrato foi devidamente colacionado e peça de defesa. Assim, não há 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Requerida. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003904-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA 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):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003904-54.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

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

Autora: REQUERENTE: CARMEN LUCIA DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em 

julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o 

pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 

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). Desta forma, atrelada às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. 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 sustenta 

que a negativação é indevida. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, 

que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

impugnados. A parte autora, deixou decorrer “in albis”, prazo para 

impugnação à contestação. O reclamado apresentou nos autos Termo de 
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Adesão e Contratação de Serviços SMP, devidamente assinado pela parte 

autora e demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a 

negativação. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso, inferindo-se, desse modo, que não 

ocorreu fraude. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a 

parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar a existência 

de débito em nome da parte reclamante. A reclamante não provou a 

quitação de tais débitos. Dessa forma, tenho que o pedido inicial é 

improcedente. Não resta dúvida de que a autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações. No caso, a autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao 

ingressar com ação declaratória de inexistência de débito e de 

indenização por danos morais. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 

Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 

9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004368-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAMPOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004368-44.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 78,56; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALEX CAMPOS DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). Desta forma, atrelada 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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 sustenta que a negativação é indevida. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a 

obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por 

sua vez, não foram impugnados. A parte autora, deixou decorrer “in albis”, 

prazo para impugnação à contestação. O reclamado apresentou nos 

autos Proposta de Abertura de Conta, devidamente assinado pela parte 

autora e demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a 

negativação. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso, inferindo-se, desse modo, que não 

ocorreu fraude. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a 

parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar a existência 

de débito em nome da parte reclamante. A reclamante não provou a 

quitação de tais débitos. Dessa forma, tenho que o pedido inicial é 

improcedente. Não resta dúvida de que a autora contratou e, de forma 

ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações. No caso, a autora agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao 

ingressar com ação declaratória de inexistência de débito e de 

indenização por danos morais. Restou evidente que o demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

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

Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, ainda reconheço a 

litigância de má-fé da parte autora, que agiu com deslealdade. Com escopo 

inibitório, CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa de 2%, e 

de indenização de 10%, ambos sobre o valor da causa, consoante 

autoriza o art. 81 do Código de Processo Civil. Com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto 

os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca 

de Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 17 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 17 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005723-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA ALVES LEITE (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:
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005723-89.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por VIVIAN CAROLINA ALVES LEITE em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece débito 

com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro 

restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Neste ensejo, não há que se falar em juntada de novo comprovante de 

endereço como prova de seu domicílio, uma vez que o Autor junta 

declaração de residência em peça exordial, bem como tal determinação iria 

de encontro a Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o 

da Celeridade, Informalidade e Simplicidade. É certo que o consumidor se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a 

inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a hipossuficiência 

da parte autora para a facilitação da defesa de seus direitos, vez que as 

empresas têm melhores condições e técnica de produzirem provas a seu 

favor. Neste contexto, cabe à empresa-requerida comprovar os fatos 

extintivos de sua responsabilidade. A Requerida, por sua vez, acosta aos 

autos, histórico de pagamento, bem como demonstra através de telas do 

sistema, fatura dos meses de junho, julho e agosto/2016 sem a devida 

quitação, totalizando o valor de R$307,93 (trezentos e sete reais e 

noventa e três centavos). De mesma forma, a Requerida acosta aos 

autos, relação de chamadas efetuadas/recebidas, bem como contrato 

devidamente assinado pela parte Autora. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento de faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. DIANTE DO EXPOSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Julgo improcedente o 

pedido contraposto nos termos do artigo 8º da Lei 9099/95. Deixo de 

condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, 

na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. 

Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007105-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007105-20.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WILLIAM THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios informadores, 

que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga 

idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 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). Desta forma, atrelada às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. 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 sustenta que a negativação é indevida 

já que não possui qualquer relação jurídica com a Reclamada. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram suficientemente impugnados. O reclamado 

apresentou nos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços, 

devidamente assinado pela parte autora e demais documentos que 

legitimam a cobrança, bem como a negativação. Ademais, desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, inferindo-se, desse modo, que não ocorreu fraude. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Como anotado, a parte reclamada juntou documento 

no qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte 

reclamante. A reclamante não provou a quitação de tais débitos. Dessa 

forma, tenho que o pedido inicial é improcedente. Não resta dúvida de que 

a autora contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de 

não cumprir com suas obrigações. No caso, a autora agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 
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inexistência de débito e de indenização por danos morais. Restou evidente 

que o demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

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

do Código de Processo Civil. Desse modo, com lastro nas provas 

produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. 

Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Marcia Mieko 

Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 

9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007102-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO JEFFERSON DAVID DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007102-65.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DANILO JEFFERSON DAVID DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. 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). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

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 inc. I do CPC. Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais proposta por DANILO JEFFERSON DAVID 

DE OLIVEIRA, requerendo, em síntese, a condenação da reclamada no 

pagamento de danos morais, tendo em vista que a reclamada inscreveu o 

seu nome no Serasa indevidamente, por dívida que desconhece. Afirma, 

que NÃO CONTRATOU OS SERVIÇOS E NÃO POSSUI QUALQUER 

RELAÇÃO JURÍDICA com a Reclamada, razão pela qual a cobrança e a 

restrição creditícia são totalmente indevidas. Por essas razões, requer a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da ré em danos 

morais. Em contestação, a parte Reclamada traz provas suficientes, 

comprovando que a parte autora tinha conhecimento da origem do débito, 

como também utilizava a linha telefônica móvel, tendo migrado para o plano 

CONTROLE, pelo valor FIXO de R$69,99 (sessenta e nove reais e noventa 

e nove centavos), conforme se verifica no áudio da conversa junto ao call 

center da reclamada (ID. 11554694), onde consta a confirmação da 

relação jurídica entre as partes. Portanto, ficou devidamente 

demonstrando que o Reclamante era cliente da Reclamada, não trazendo 

aos autos comprovante de pagamento dos serviços utilizados. Assim, 

quanto á cobrança, não ocorreu de forma indevida. Analisando os autos, 

verifico que a Reclamada comprova que a autora era titular da linha 

telefônica nº (65) 99674-2768, que agora refuta como desconhecida, 

mormente pelo áudio apresentado pela parte reclamada. Ademais, as 

cobranças mensais dos aludidos serviços, até a data do efetivo 

cancelamento, são plenamente devidas, não havendo que se falar em 

declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais. 

Dessa feita, entendo que o pedido da inicial é. A boa-fé objetiva é talvez o 

mais importante princípio do direito contratual contemporâneo. É o dever 

imposto a quem quer que tome parte em relação negocial, de agir com 

lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar 

as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre múltiplos deveres 

anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de 

previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente. Não resta dúvida 

de que o autor contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção 

de não cumprir com suas obrigações. No caso, o autor agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação . Desse modo, com 

lastro nas provas produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, 

para às devidas providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 18 de 

abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Juiz (a) 

de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005867-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ESPINOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005867-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por SEBASTIAO ESPINOSA em desfavor 

de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece débito com a 

Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no cadastro restritivo 

de crédito. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Quanto a 

preliminar de impugnação ao valor da causa, inicialmente atribuído pela 

Autora deve corresponder à soma dos danos morais e valor discutido da 

inscrição, não merece acolhimento, uma vez que o valor atribuído tem 
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efeito meramente estimativo, podendo ser redefinido pelo Juízo. A 

propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA 

CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMATIVO. O valor indicado a título 

de indenização por danos morais tem cunho meramente estimativo, por se 

tratar de uma sugestão do autor, sendo livre seu arbitramento pelo 

Magistrado. Desta forma, não se faz impositiva a inclusão do valor 

sugerido no cálculo das custas processuais. A atribuição de valor à 

causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória. Possibilidade 

de indicação do valor de alçada como valor da causa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068187541, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). Assim, com fulcro no artigo 292 §3º 

do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e oitenta reais). De mesma forma, não há que se falar em 

juntada de novo comprovante de endereço como prova de seu domicílio, 

uma vez que o Autor junta declaração de residência em peça exordial, 

bem como tal determinação iria de encontro a Princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, Informalidade e 

Simplicidade. É certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, por sua vez, acosta aos autos, histórico 

de pagamentos, bem como demonstra através de telas do sistema, faturas 

sem o devido adimplemento. De mesma forma, a Requerida demonstra 

satisfatoriamente, em sede de defesa, que o Autor teria quitado 15 

(quinze) faturas, das 17 (dezessete) geradas, deixando de adimplir 

justamente as que deram ensejo ao cadastro de inadimplentes (abril e 

maio/2016), totalizando R$117,04 (cento e dezessete reais e quatro 

centavos). Há evidência, portanto, que a restrição decorreu de culpa 

exclusiva do consumidor que não promoveu o pagamento de faturas até o 

vencimento, deste modo, não há o que se falar em dano moral em favor da 

parte Autora. Havendo demonstração inequívoca da culpa exclusiva do 

consumidor, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor sobre 

os danos morais, conforme previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. 

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

Julgar IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I 

CPC; Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, 

a teor dos artigos 5 e 55, da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença ao juiz togado 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006001-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE MOREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006001-90.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.368,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SIRLENE MOREIRA DE ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: 

LOJAS AVENIDA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das 

causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 

carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o 

Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a 

decisão que entender mais justa e equânime (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. 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). As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei n° 9.099/95 c.c 

art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por SIRLENE 

MOREIRA DE ALMEIDA, alegando em síntese, que realizou uma compra 

junto à Reclamada no valor de R$339,90 (trezentos e trinta e nove reais e 

noventa centavos), e que no momento da escolha da forma de pagamento, 

optou pelo parcelamento do valor, em 05 (cinco) vezes sem juros. Afirma 

ainda que houve erro no sistema da Reclamada, pois parcelaram o valor 

da compra em 08 (oito) vezes no cartão de crédito com juros, sem a sua 

anuência. Por essas razões, pleiteia devolução em dobro dos valores 

cobrados, bem como a condenação da Ré por danos morais. 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. De início, ressalto que prescinde na 

oportunidade discorrer sobre a importância na hora da realização da 

compra, os devidos esclarecimentos quanto ao parcelamento e forma de 

pagamento a ser escolhido, bem como a discriminação correta dos juros e 

possíveis encargos. Assim, analisando detidamente os autos, verifico que 

é fato incontroverso que houve a comercialização dos produtos, bem 

como houve o devido pagamento pelos mesmos, tendo sido juntado com a 

inicial os recibos dos pagamentos. Conforme se verifica nos documentos 

juntados com a própria inicial, consta na discriminação como FORMA DE 

PAGAMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO – R$339,90 (trezentos e trinta e 

nove reais e noventa centavos). Em contestação a parte Reclamada alega 

que houve a anuência da Autora, como forma de pagamento em 08 vezes 

com juros. Em análise aos documentos juntados, verifica-se que a 

reclamada comprovou suas afirmações, juntando na contestação 

comprovante devidamente assinado pela Autora, confirmando a escolha 

pelo pagamento parcelado com juros. Dessa feita, tenho que o pedido 

inicial é improcedente. Com efeito, em que pese às razões apresentadas 

pela parte Reclamante, entendo que não há como reconhecer que a 

Autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 
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passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a história revela e é certo 

que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início 

das civilizações –, impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é 

salutar para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, 

se todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida 

cotidiana, por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à 

vida em sociedade. Reputa-se assim existente a relação jurídica entre as 

partes, mas restando inequívoca a inexistência de dano moral a ser 

reparado. Quanto a litigância de má-fé por parte da Reclamante, tenho pela 

sua não ocorrência, uma vez que não demonstrada a sua incidência nos 

autos. O simples insucesso da demanda não implica em litigância de má-fé 

ao demandante. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com arrimo no que dispõe a 

primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os 

autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 18 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007096-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO MARQUES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007096-58.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADOLFO MARQUES PINTO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados 

Especiais foram criados para cuidar das causas de menor complexidade, 

por isso mesmo é norteado por princípios informadores, que sustentam 

todo o Sistema Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir 

o amplo acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do 

conflito". Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, 

que afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. 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). Desta forma, atrelada 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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 sustenta que a negativação é indevida já que não possui qualquer 

relação jurídica com a Reclamada. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar, 

que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. O reclamado apresentou nos autos Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços, devidamente assinado pela parte 

autora e demais documentos que legitimam a cobrança, bem como a 

negativação. Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica 

posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos 

carreados dispensa aludido recurso, inferindo-se, desse modo, que não 

ocorreu fraude. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da 

cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Como anotado, a 

parte reclamada juntou documento no qual é possível verificar a existência 

de débito em nome da parte reclamante. A reclamante não provou a 

quitação de tais débitos. Dessa forma, tenho que o pedido inicial é 

improcedente. Desse modo, com lastro nas provas produzidas, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Com arrimo no que 

dispõe o inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. 

Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005740-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005740-28.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCIA REGINA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de 

menor complexidade, por isso mesmo é norteado por princípios 

informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo consigo a 
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carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário, e 

principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios estão 

enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo 

será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade. Assim é que, além de simplificar o 

procedimento, que será sempre norteado por aqueles princípios, também 

dotou o legislador os Juizados de métodos próprios para diminuir a 

burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões judiciais; desta 

forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, e também 

estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de convicção do 

julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos em 

audiência", se houver (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz 

deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a caso, a decisão 

que entender mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum (art. 6°), não resultando inclusive em julgamento 

"extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar 

de fundamento legal diverso do mencionado na inicial. 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). Desta forma, atrelada às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. 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 que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. 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 sustenta que a negativação é indevida 

já que não possui qualquer relação jurídica com a Reclamada. No entanto, 

a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar, que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram suficientemente impugnados. O reclamado 

apresentou nos autos Termo de Adesão e Contratação de Serviços, 

devidamente assinado pela parte autora e demais documentos que 

legitimam a cobrança, bem como a negativação. Ademais, desnecessária 

a realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas 

assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido 

recurso, inferindo-se, desse modo, que não ocorreu fraude. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a improcedência 

do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível 

o pleito indenizatório. Como anotado, a parte reclamada juntou documento 

no qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte 

reclamante. A reclamante não provou a quitação de tais débitos. Dessa 

forma, tenho que o pedido inicial é improcedente. Desse modo, com lastro 

nas provas produzidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na 

exordial. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT, para às 

devidas providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o 

Trânsito em Julgado, arquive-se. Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Marcia 

Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei 

9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 18 de abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005770-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA GARCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Proc. 1005770-63.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JOSE SANTANA GARCIA DE OLIVEIRA 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que desconhece 

débito com a Requerida, que ensejou o lançamento de seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Quanto a preliminar de impugnação ao valor da causa, inicialmente 

atribuído pela Autora deve corresponder à soma dos danos morais e valor 

discutido da inscrição, não merece acolhimento, uma vez que o valor 

atribuído tem efeito meramente estimativo, podendo ser redefinido pelo 

Juízo. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VALOR DA 

CAUSA. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMATIVO. O valor indicado a título 

de indenização por danos morais tem cunho meramente estimativo, por se 

tratar de uma sugestão do autor, sendo livre seu arbitramento pelo 

Magistrado. Desta forma, não se faz impositiva a inclusão do valor 

sugerido no cálculo das custas processuais. A atribuição de valor à 

causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é admissível quando os 

elementos necessários à quantificação do proveito econômico buscados 

na demanda são incertos e dependem da dilação probatória. Possibilidade 

de indicação do valor de alçada como valor da causa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70068187541, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta 

Borges Ortiz, Julgado em 23/03/2016). Assim, com fulcro no artigo 292 §3º 

do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil 

quatrocentos e oitenta reais). Neste ensejo, não há que se falar em 

juntada de novo comprovante de endereço como prova de seu domicílio, 

uma vez que o Autor junta declaração de residência em peça exordial, 

bem como tal determinação iria de encontro a Princípios norteadores dos 

Juizados Especiais, tais como o da Celeridade, Informalidade e 

Simplicidade. É certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida, por sua vez, acosta aos autos, histórico 

de pagamentos, bem como demonstra através de telas do sistema, faturas 

sem o devido adimplemento. De mesma forma, a Requerida demonstra 

satisfatoriamente, em sede de defesa, que o Autor teria quitado 22 (vinte e 

duas) faturas, das 26 (vinte e seis) geradas, deixando de adimplir 

justamente as que deram ensejo ao cadastro de inadimplentes. A parte 

Requerida traz ainda, anexa a sua peça de defesa, relação de chamadas 

efetuadas/recebidas, o que corrobora com a afirmação de utilização dos 

serviços prestados pela mesma. Há evidência, portanto, que a restrição 

decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento de faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor da parte Autora. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. DIANTE DO EXPOSTO, e 
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por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTES os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; Sentença publicada eletronicamente. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença ao juiz togado para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Victor 

Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005616-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KEWYTON COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Processo nº: 1005616-45.2017.8.11.0006 Reclamante: KEWYTON COSTA 

DA SILVA Reclamado: BANCO BRADESCO S.A Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Cabível o julgamento 

antecipado da ação com as provas entranhadas no processo, não se 

vislumbrando necessidade da produção de prova oral. Preliminarmente, 

não há o que se falar em juntada do comprovante original da negativação 

expedida pelos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que tal vai de 

encontro aos Princípios norteadores dos Juizados Especiais, tais como o 

da Celeridade, Informalidade e Simplicidade. Passa-se ao mérito da 

presente. Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em razão da 

inserção do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pelo 

Reclamado, ao argumento de que não reconhece o débito negativado. O 

Reclamado, em defesa, sustenta que o Reclamante realizou empréstimo 

junto ao Caixa de Autoatendimento, por meio da utilização do cartão e 

senha pessoal, parcelando o valor do empréstimo (duzentos reais) em 12 

(doze) vezes de R$26,86 (vinte e seis reais e oitenta e seis centavos). O 

Reclamante não teria cumprido fielmente com os pagamentos, tendo 

quitado apenas 06 (seis) parcelas, deixando as demais inadimplidas, o que 

dera origem à inserção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito. 

A análise do processo e dos documentos a ele acostados levam à 

conclusão de que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, e comprovou a 

existência de relação jurídica entre as partes com as telas colacionadas 

em peça de defesa, que comprovam o empréstimo realizado pela parte 

autora, bem como a sua inadimplência perante as parcelas do mesmo. Por 

último, impende ressaltar que o Reclamante não trouxe aos autos nenhuma 

prova de que tenha efetuado o pagamento de suas obrigações para com o 

banco, aliado ao fato de que ocultou tais informações em sua petição 

inicial. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que se falar 

em inscrição indevida. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade esta está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de 

se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro este juízo alterando a 

verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no 

artigo 80 do CPC. 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);” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo 

Reclamante. Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Victor Olavo da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012145-68.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DIAS DO ESPIRITO SANTO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012145-68.2011.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIO DIAS DO ESPIRITO 

SANTO FILHO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispensado relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.99/95. Decido. Considerando o cumprimento 

integral da obrigação, julgo, por sentença, extinta a execução, consoante 

disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CÁCERES, 15 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-50.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA SEBA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR JOSE PAULA DA SILVA OAB - MT0016068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010180-50.2014.8.11.0006. REQUERENTE: JACIRA SEBA DE LIMA 

REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. Vistos, etc. 

Dispensado relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Considerando o cumprimento integral da obrigação, julgo, por sentença, 

extinta a execução, consoante disposto nos arts. 924, II, c/c art. 925, 

ambos do CPC. Proceda-se a secretaria da vara com a expedição de 

alvará para levantamento integral dos valores depositados, devendo 

serem transferidos para a conta já indicada pela parte exequente. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. CÁCERES, 15 de 

maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014085-05.2010.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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LINDOMAR DE ALMEIDA COUTINHO LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8014085-05.2010.8.11.0006. REQUERENTE: LINDOMAR DE ALMEIDA 

COUTINHO LIRA REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. PROJETO DE 

SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Visto etc... Cuida-se de 

embargos de declaração em que a parte embargante alega necessidade 

de retificação da decisão do ID 4631191, pugnando pelo acolhimento dos 

presentes embargos para constar que o executado não pagou 

voluntariamente o valor remanescente. Conheço do recurso porquanto 

tempestivamente interposto. O EXEQUENTE promoveu a EXECUÇÃO NO 

VALOR DE R$ 6.401,75 (seis mil e quatrocentos e quarenta e um reais e 

setenta e cinco centavos) e logo depois no ID 2600373 o executado 

depositou o valor que acho que era devido de R$ 4.785,64 (quatro mil e 

setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) na 

sentença do ID 4631191 referente aos embargos de declaração agora 

discutidos não teve equívoco e nem contradição, uma fez que nas 

decisões do ID 2600383 e ID 2600396, ficou decidido que o saldo 

remanescente era devido, sendo assim os Embargos a Execução, 

apresentados pelo embargante foi analisado e indeferido, não sendo 

prejudicado com a palavra “voluntariamente” escrita na decisão do ID 

4631191. Friso, uma vez mais, que a sentença não padece de dúvida, 

obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento 

dos aclamatórios. Cito: Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. 

GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE 

DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 

PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não 

merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de 

omissão, contradição ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda 

de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e 

fundamentos que a embasam. 2. Não se prestam os embargos de 

declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, 

porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do 

julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo 

pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente 

erro material, consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 

03/09/2013) DISPOSITIVO POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, OPINO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida 

sentença e os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. E 

Imperativo OPINAR para DECLARAR que os presentes embargos são 

manifestamente protelatórios, porquanto, como dito acima, não objetivam 

aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o meio impugnativo ora 

manejado busca, tão só, modificar o entendimento declinado pelo 

Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se compadece 

com o recurso manejado. Daí porque, com fulcro no art. 1026, § 2º, do 

NCPC, condeno a Embargante a pagar a Embargada multa no valor de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁCERES, 11 de maio de 2018. Juíz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 198248 Nr: 2417-66.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON CESAR DA CRUZ, ANADIR RONDON 

LEITE, PAULO CESAR LEMES DO ESPIRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORVALINO GLERIAN - 

OAB:18906, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:19205/O

 . De outro norte, inexistindo diligências a serem realizadas nem 

irregularidades a serem sanadas, tenho por preparado o presente 

processo, ordenando que o réu, seja submetido a julgamento, para cuja 

sessão DESIGNO O DIA 14/08/2018, ÀS 09 HORAS, no auditório do 

Tribunal do Júri desta Comarca.Intimem-se o Ministério Público e a ilustre 

defesa, assim com as testemunhas arroladas para serem ouvidas em 

Plenário.Notifique-se e Intimem-se pessoalmente os réus. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO, DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 De outro norte, inexistindo demais diligências a serem realizadas nem 

irregularidades a serem sanadas, tenho por preparado o presente 

processo, ordenando que os réus AUGUSTO CÉSAR DO ESPIRITO 

SANTOS, ELVIS DA CRUZ CAMPOS e DANILO ALVES GOMES, sejam 

submetidos a julgamento, para cuja sessão DESIGNO O DIA 07/08/2018, 

ÀS 09H00MIN, no auditório do Tribunal do Júri desta Comarca.Notifique-se, 

e intimem-se pessoalmente os réus.Intimem-se o Ministério Público e as 

ilustres defesas, assim como as testemunhas arroladas para serem 

ouvidas em Plenário.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 9428-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 ...De outro norte, inexistindo demais diligências a serem realizadas nem 

irregularidades a serem sanadas, tenho por preparado o presente 

processo, ordenando que os réus AUGUSTO CÉSAR DO ESPIRITO 

SANTOS, ELVIS DA CRUZ CAMPOS e DANILO ALVES GOMES, sejam 

submetidos a julgamento, para cuja sessão DESIGNO O DIA 07/08/2018, 

ÀS 09H00MIN, no auditório do Tribunal do Júri desta Comarca.Notifique-se, 

e intimem-se pessoalmente os réus.Intimem-se o Ministério Público e as 

ilustres defesas, assim como as testemunhas arroladas para serem 

ouvidas em Plenário.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232619 Nr: 2808-50.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS HERCULANO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.
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II - Designo Audiência de Instrução para o dia 28 de junho de 2018, às 

16h25min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

IV - Requisite-se a testemunha a ser ouvida.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 233611 Nr: 3530-84.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SOUKEF CAMPOS, ELVIRO DA ROCHA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:OAB/MT 13.290-A

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 28 de junho de 2018, às 

13h30min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

IV - Requisite-se a testemunha a ser ouvida.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 232938 Nr: 3054-46.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Terceira Vara de Mirassol D'Oeste, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DO CARMO DA SILVA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/mt

 Vistos etc,

I - Cumpra-se conforme deprecado.

II - Designo Audiência de Instrução para o dia 28 de junho de 2018, às 

13h45min.

III - Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário 

designados para a realização da referida audiência.

IV - Requisite-se a testemunha a ser ouvida.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 154930 Nr: 2415-04.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HENRIQUE NIZATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CACERES - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no Art. 107, inciso IV, e Art. 109, “caput”, 

inciso IV, c/c art. 115, todos do Código Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado VICTOR HENRIQUE NIZATO, qualificado nos 

autos, pela suposta prática do delito previsto no artigo 34 do Decreto-Lei 

nº 3.688/41, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 

sem nenhuma outra causa de interrupção, suspensão ou impedimento da 

prescrição.O presente “decisum” servirá como ofício para comunicação 

ao Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso, ao Instituto 

Nacional de Identificação e ao Tribunal Regional Eleitoral, para as 

anotações cabíveis. Cumpram-se cabalmente as comunicações 

constantes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.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.: 166687 Nr: 3604-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEANDRO LIRA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Por estas razões, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal e 

artigo 30 da Lei nº. 11.343/2006, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado ALEANDRO LIRA CEBALHO, qualificado nos autos, pela suposta 

prática do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, 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.: 65702 Nr: 3194-66.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADINALDO JÚNIOR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FERNANDES FIDÉLIS 

- OAB:2385-T

 Vistos etc,

 O presente Inquérito Policial fora instaurado visando à apuração dos 

delitos previstos nos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, ocorrido 

no ano de 2002, nesta cidade.

 O Ministério Público, em parecer de fl. 277, manifestou-se pela extinção 

da punibilidade do acusado RADINALDO JUNIO FERREIRA DA SILVA, nos 

termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

É o que relato. DECIDO.

Depreende-se que o indiciado veio a óbito na data de 19 de novembro de 

2009, conforme notícia divulgada em site local (fl. 278), razão pela qual a 

extinção da punibilidade é medida imperiosa (fl. 277).

Reza o disposto no Art. 107, I, do Código Penal Brasileiro:

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente.

Por conseguinte, se o sentenciado RADINALDO JUNIO FERREIRA DA 

SILVA, veio a óbito, alternativa não resta se não a extinção da 

punibilidade, ex vi do artigo 107, inciso I, do Código Penal.

Ex positis, com espeque no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 

62, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBLIDADE de 

RADINALDO JUNIO FERREIRA DA SILVA, em virtude de sua morte (fl. 

277/279).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 168751 Nr: 5237-29.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIELE PINTO BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MOREIRA NERES - 

OAB:18447/MT

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa do réu, conforme se infere à fl. 112, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 229132 Nr: 642-45.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMARCIO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa do réu, conforme se infere à fl. 104, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 194644 Nr: 314-86.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 Vistos etc;

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela i. 

defesa do réu, conforme se infere à fl. 88, recebo-o.

Considerando que já foram apresentadas as razões recursais; dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para que ofereça as contrarrazões e, 

após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO, DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 istos etc,

 Cuidam os presentes autos de Ação Penal onde Élvis da Cruz Campos, 

vulgo “Thor”, Augusto César do Espírito Santo, vulgo “Perna” e Danilo 

Alves Gomes foram denunciados por terem praticado o crime descrito no 

Artigo 121, §2º, incisos II, III e IV do Código Penal, nos termos da denúncia 

de fls. 08/10:

 “Consta dos autos do Inquérito Policial supramencionado que no dia 

14/03/2016, na Rua das Camélias, Bairro Vila Nova, nesta cidade e 

comarca, os indiciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, por 

motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a 

defesa da vítima, mataram Juscelino Egues Torres, desferindo-lhe golpes 

com uma tampa de bueiro no crânio, o que causou a sua morte por 

traumatismo crânio encefálico, conforme exame necroscópico (fls. 6/74)

Segundo apurado, na data e hora dos fatos, a vítima estava em frente ao 

“Bar do Marco”, em companhia de sua esposa, seu enteado e terceira 

pessoa, identificada como Mathias, quando, em dado momento, os 

indiciados passaram correndo atrás de uma pessoa conhecida por 

“Aranhão”, oportunidade em que a vítima conversava com Mathias, tendo 

os indiciados, entendido, que a vítima os estava provocando, motivo pelo 

qual, então, passaram a agredir o ofendido com socos, pontapés e com 

uma tampa de bueiro feita de concreto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 199878 Nr: 3344-32.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIS DA CRUZ CAMPOS, AUGUSTO CESAR 

DO ESPIRITO SANTO, DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT

 Vistos etc, . Quanto as diligências de Danilo Alves Gomes, e requeridas 

pela acusação defiro a juntada da certidão de antecedentes criminais 

extraída do sistema SIAP/MT. (CI 209088)De outro norte, inexistindo 

demais diligências a serem realizadas nem irregularidades a serem 

sanadas, tenho por preparado o presente processo, ordenando que os 

réus AUGUSTO CÉSAR DO ESPIRITO SANTOS, ELVIS DA CRUZ CAMPOS 

e DANILO ALVES GOMES, sejam submetidos a julgamento, para cuja 

sessão DESIGNO O DIA 07/08/2018, ÀS 09H00MIN, no auditório do 

Tribunal do Júri desta Comarca.Notifique-se, e intimem-se pessoalmente os 

réus.Intimem-se o Ministério Público e as ilustres defesas, assim como as 

testemunhas arroladas para serem ouvidas em Plenário.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 9428-49.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO/CÁCERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDERLEY LOPES 

CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 Vistos etc, Acerca das diligências requeridas pela defesa de Elvis da 

Cruz Campos e Augusto César do Espirito Santo, defiro as constantes de 

fl. 335 de oitiva dos vídeos em plenário. (CI 199878)De outro norte, 

inexistindo demais diligências a serem realizadas nem irregularidades a 

serem sanadas, tenho por preparado o presente processo, ordenando 

que os réus AUGUSTO CÉSAR DO ESPIRITO SANTOS, ELVIS DA CRUZ 

CAMPOS e DANILO ALVES GOMES, sejam submetidos a julgamento, para 

cuja sessão DESIGNO O DIA 07/08/2018, ÀS 09H00MIN, no auditório do 

Tribunal do Júri desta Comarca.Notifique-se, e intimem-se pessoalmente os 

réus.Intimem-se o Ministério Público e as ilustres defesas, assim como as 

testemunhas arroladas para serem ouvidas em Plenário.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229837 Nr: 1074-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...).Assim sendo, intime-se a defesa do recuperando para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente as derradeiras justificativas do reeducando, 

ou, caso seja de extremo interesse justifique a necessidade de realização 

de audiência para prévia oitiva do recuperando.Cumpra-se.Diligências 

necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 137460 Nr: 6777-20.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468 MT

 Ex. Penal n° 6777-20.2011.811.0006 – Cód. 137460

Visto.

Preliminarmente, ante o teor das decisões acostadas às fls.218 e 220, 

certifique-se o Sr. Gestor se o recuperando encontra-se recolhido no 

ergástulo local.

Em sendo positivo, proceda a colocação de tarja preta nos autos, bem 
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como certifique-se em qual feito o mesmo encontra-se recolhido.

Em sendo negativo, intime-se a defesa do recuperando solicitando 

informações acerca do endereço residencial deste nesta comarca, posto 

que nos autos consta que o mesmo reside na comarca de Cabo de Santo 

Agostinho/SE.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229837 Nr: 1074-64.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Trata-se de Execução Penal do recuperando Thiago Moreira da Silva, cuja 

condenação restou fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime 

aberto.Isso posto, determino a intimação do reeducando para que, nos 

termos da sentença proferida em seu desfavor, cumpra com as seguintes 

penas restritivas de direitos:1)o pagamento de prestação pecuniária, no 

valor de um salário mínimo, dividido em até 10 vezes, a serem pagos em 

favor do Conselho da Comunidade da Comarca e Cáceres/MT, junto a 

conta corrente do Banco do Brasil, agência 0184-8, Conta nº 33897-4, os 

quais deverão ser efetuados na boca do caixa, e trazidos os respectivos 

comprovantes a este Juízo junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal, para 

juntada aos autos;2)prestação de serviços a comunidade pelo prazo de 

sua pena, conforme guia de fls. 06 e v., por 7 (sete) horas semanais, 

devendo o reeducando comparecer junto a secretaria de obras do 

Município de Cáceres/MT para que possa ser indicado ao mesmo o local 

de prestação de serviçosDeverá o sr. Oficial de Justiça, ao intimar o 

recuperando indagar se o mesmo aceita as regras da substituição 

operada, informando ao mesmo que a ausência de aceite, poderá 

acarretar na regressão de seu atual regime de pena ou desconversão da 

benesse que lhe fora concedida, certificando o resultado da 

diligência.Cientifique-se, ainda, o reeducando que, caso não dê início ao 

cumprimento das penas restritivas de direitos no prazo de 30 (trinta) dias, 

comprovando junto aos autos o pagamento da primeira parcela da 

prestação pecuniária, bem como comparecendo à Secretaria de Obras do 

Município de Cáceres/MT, poderá ocorrer a regressão de seu atual regime 

de pena ou desconversão da comarca, para que dê início ao pagamento 

dos dias-multa, podendo ser parcelado em até 10 (dez) vezes, bem como 

para que proceda ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Cumpra-se. Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 169644 Nr: 5943-12.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Vistos.

Trata-se o presente de autos de execução penal movidos em desfavor de 

Maicon Alves da Silva, o qual responde, atualmente em regime fechado, 

pelas penas, que somadas, totalizam 12 anos e 10 meses de reclusão.

A Defesa do reeducando, postulou pela progressão de seu atual regime 

de pena (fls. 182/184), o Ministério Público instado a se manifestar, opinou 

pelo indeferimento do pleito (fls. 197).

Vieram os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido de progressão de regime deve ser indeferido.

Ocorre que, o art. 112, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), indica a 

possibilidade de progressão de regime mais gravoso para o menos 

gravoso, quando obtidos pelo reeducando dois requisitos, o objetivo e o 

subjetivo.

Analisando os autos, verifico que o reeducando apenas terá atingido o 

requisito objetivo para a progressão de seu regime em data de 29/09/2018, 

conforme verifico do cálculo de fls. 195.

Isso posto, INDEFIRO o pedido de progressão de regime formulado em 

favor de Maicon Alves da Silva.

Colha-se ciência do Ministério Público, para que evite a anotação em 

caneta ou lápis nas páginas do processo, sem a devida autorização 

Judicial.

Ciência às partes da presente decisão.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230207 Nr: 1315-38.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO RUSTIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN KARDEC CABRAL 

JUNIOR - OAB:45623/GO

 Vistos.

Este Juízo não se opõe a transferência da execução do reeducando, e 

encaminhamento dos autos à Goiânia/GO, ficando o encaminhamento do 

feito condicionado à anuência do Juízo em questão.

Intime-se o patrono do reeducando, para que promova aos atos 

necessários para colher a anuência do Juízo de Goiânia/GO, e comprove 

nos autos referido pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

transferência do reeducando para esta Comarca.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222258 Nr: 8707-63.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCÉLIO DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Defiro requerimento retro.

Proceda-se com a confecção de novo cálculo.

Após, ao Ministério Público e em seguida à Defensoria Pública.

Cumpra-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222258 Nr: 8707-63.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCÉLIO DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro conforme o pedido formulado pelo Ministério Público às fls. 138.

Oficie-se conforme o requerido.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222258 Nr: 8707-63.2017.811.0006

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCÉLIO DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ex. Penal n° 8707-63.2017.811.0006 – Cód. 22258

Visto.

Considerando que o recuperando Jucélio da Silva Mota fora condenado a 

pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado, determino 

que expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor do mesmo.

Proceda ainda o Sr. Gestor a inclusão do respectivo mandado de prisão 
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junto ao Banco Nacional de Mandados.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000253-46.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI CONTE VENEZIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT21790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SICREDI (INTERESSADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da da CNGC, intimo o 

patrono do Requerente para que tome ciência da resposta de Ofício 

juntado aos autos ID 13163319 e informe nos autos o número do CPF do 

"de cujus", no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000788-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)

JARBAS CASTILHOS DA SILVA OAB - PR64833 (ADVOGADO)

HELBERT FERNANDES FONSECA OAB - PR74074 (ADVOGADO)

EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA OAB - PR73756 (ADVOGADO)

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ARIVAL JOSE BETINELLI OAB - PR74635 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE DE OLIVEIRA MAIA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e do art. 1.209 da CNGC, intimo o 

patrono do Requerente quanto às correspondências devolvidas para 

querendo manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, bem como caso queira, 

providencie o recolhimento da diligência necessária para citação por 

Oficial de Justiça, de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado 

no DJE na edição nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitidaexclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiçado Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010303-80.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do Patrono da Parte Promovente, acerca da devolução da Carta 

Precatória ID 13204993.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010535-92.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R G K TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-18.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA COSME DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT0015085A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010546-24.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

A MANTELLI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIDES MANTELLI JUNIOR OAB - MT0017540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIMENTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

 

Intimar o procurador da requerente para informar endereço correto da 

requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010536-77.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO VANCAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010539-32.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE BONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

VLI MULTIMODAL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-03.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSEIAS JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE AGRIPINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000462-15.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA VIEIRA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/07/2018 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000806-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CONCEICAO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000806-30.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: TATIANA CONCEICAO DE 

SOUZA EXECUTADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor mediante alvará de levantamento 

em favor da parte exequente. 2 – Por consequência, considerando a 

liberação dos valores, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 15 

de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001754-69.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELI RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001754-69.2017.8.11.0005. REQUERENTE: MANUELI RODRIGUES DE 

PAULA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não 

havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata 

de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide 

no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da 

celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. O caso é de inversão 

do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, 

bem como a clara possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem 

do débito em discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra 

ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois bem. A reclamante 

sustenta que teve seu nome negativado em virtude de dívida junto à 

Requerida. Informa, entretanto, que a cobrança é indevida, eis que não 

contratou os serviços cobrados. Assim, afirma que a inscrição indevida 

lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a correspondente 

indenização. Da análise das provas firmo convicção pela improcedência 

dos pedidos, pois observo que a reclamada demonstrou a contratação 

dos serviços que originaram a dívida e consequente inscrição do nome da 

parte autora junto aos órgãos restritivos apesar de narrar na peça inicial a 

promovente que " não possui qualquer relação jurídica com a ré”. Isso 

porque a reclamada juntou nos autos diversas faturas do cartão de 

crédito Elo Nacional Múltiplo de titularidade da autora, inclusive, tendo 

demonstrado a origem do exato valor inscrito, qual seja, o de R$ 276,32 

(id. 12714573). Ademais, é possível verificar que a autora realizava 

mensalmente diversas compras no comércio local e realizou pagamentos 

enquanto se utilizava do cartão, afastando a hipótese de fraude na 

contratação. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de 

que houve relação negocial firmada entre as partes e que ocorreu 

inadimplemento de fatura que originou a restrição do nome da autora no rol 

dos maus pagadores de forma legítima, afastando a possibilidade de 

responsabilização da ré. Assim, de acordo com a fundamentação acima e, 

ainda, por não ter a ré em petição inicial ou impugnação demonstrado a 

quitação da pendência financeira debatida, não há se falar em declaração 

de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o 

que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Desta forma, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, 

da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 

30 (trinta) dias, após o que, nada requerido, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. Jéssica Flávia 

São Pedro de Lara Juíza Leiga __________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 14 de maio de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-96.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE MARIA RODRIGUES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000088-96.2018.8.11.0005. REQUERENTE: MARCILENE MARIA 

RODRIGUES AMORIM REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O 

caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo 

com base no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente 

ingressou com a presente ação reclamatória argumentando que teve seu 

nome inscrito no rol de maus pagadores pela requerida por dívida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 100 de 602



inexistente, pugnando, assim, pela declaração de inexistência do débito e 

danos morais. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do débito gerador da dívida 

através da demonstração de existência do contrato de nº. 140144168 

celebrado entre as partes em 20.08.2014, vinculado ao Plano Controle e 

através de extratos de consumo do plano de telefonia contratado no 

telefone nº. (65) 9290-1942, que apontam o uso dos serviços da ré em 

período anterior ao débito inscrito no SPC/SERASA, sendo a dívida 

originária do atraso do pagamento das respectivas faturas do plano de 

telefonia móvel. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam a 

contratação do débito pela autora, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE 

o pedido inicial e, via de consequência, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro o pedido de concessão de gratuidade de 

justiça da parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 14 de maio de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 14 de maio de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001714-87.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VENICE FERREIRA 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:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001714-87.2017.8.11.0005. REQUERENTE: VENICE FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório a teor do art. 

38, caput, da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. O caso comporta 

julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. A parte requerente ingressou com a 

presente ação reclamatória argumentando que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente, pugnando, 

assim, pela declaração de inexistência do débito e danos morais. Rejeito a 

preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque 

basta a declaração de hipossuficiência para a concessão, devendo a 

reclamada afastar a presunção da referida declaração de forma a 

demonstrar que a parte goza da possibilidade de arcar com as custas 

judiciárias, o que não foi feito, e segundo porque nesta fase sequer há 

condenação em custas, taxas e honorários advocatícios, conforme 

comando do art. 54, da Lei 9.099/95. Analisada a questão preliminar, julgo 

o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do 

débito discutido, até porque negativou o nome da parte autora em razão da 

suposta dívida. Dos autos, verifico que a parte reclamada comprovou a 

contratação do débito gerador da dívida através da demonstração de 

existência do contrato de nº. 140144168 celebrado entre as partes em 

10.12.2014, vinculado ao Plano Controle e através de extratos de 

consumo do plano de telefonia contratado no telefone nº. 65 9312 5811 

que apontam o uso dos serviços da ré em período anterior ao débito 

inscrito no SPC/SERASA, sendo a dívida originária do atraso do 

pagamento das respectivas faturas do plano de telefonia móvel. Assim, a 

requerida trouxe elementos que caracterizam a contratação do débito pela 

autora, tornando legítima a negativação em questão nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nesta senda, tendo requerida comprovado a 

existência da dívida, evidencia-se nos autos que a negativação do nome 

da parte autora foi devida. Diante desse quadro fático o reclamante 

sequer apresentou manifestação plausível em relação aos documentos 

juntados pela reclamada. Portanto, não vislumbro qualquer 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Assim, não há se falar em declaração de inexistência do 

débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não 

comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade que deve 

ser analisada, ela encontra-se no agir da parte Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro este 

Juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé. Nesse sentido, o julgado: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVADA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL FIRMADA COM A RÉ. LIDE TEMERÁRIA. MULTA 

PORLITIGÂNCIADE MÁ-FÉ E INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS, PREVISTAS 

NOS ARTS. 17 E 18, PARÁGRAFO 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DA 

CONDENAÇÃO. Manutenção da condenação do autor ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé e de indenização, nos termos do artigo 17 e 

18, §2º do Código de Processo Civil, ante a proposição de lide infundada e 

temerária. APELO DESPROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Cível Nº 

70056902687, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris 

Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2013). Assim, verifica-se 

que a conduta da parte reclamante se encontra eivada de má-fé. Isto 

porque, a reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica, eis que na inicial o reclamante alega que não 

possui nenhuma relação jurídica com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

a apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85). 

Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, o que 

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

Ainda, condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má 

fé no equivalente a 5% do valor da causa a ser revertido em favor da 

reclamada, conforme prevê o artigo 81 do Código de Processo Civil, bem 

como condeno ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos 

do art. 85, §2°, CPC. Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de 

justiça da parte autora. Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo 

recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 14 de maio de 2018. Jéssica 

F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, em 14 de maio de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001151-93.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANK MARCOS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZA MARIA CORREIA DE MATOS PETRINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001151-93.2017.8.11.0005. EXEQUENTE: FRANK MARCOS RODRIGUES 

EXECUTADO: LUIZA MARIA CORREIA DE MATOS PETRINI Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Sem delongas, a parte executada comparece em Juízo 

informando o pagamento do valor da dívida no id. 11305965, ao passo que 

a parte exequente comparece requerendo a extinção da presente 

execução pelo pagamento. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução ante o cumprimento pela parte executada da obrigação, nos 

termos do art. 924, inciso II do CPC. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. P.I.C. 

Diamantino, 15 de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 128340 Nr: 1263-85.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVDS, DVDS, JFDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON NAVARETTE 

LINHARES - DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 Vistos etc.

Diante do abandono processual, acolho o pedido formulado pela 

Defensoria Pública às fls. 69, ratificado pelo Ministério Público às fls. 71 e 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, determinando seu 

arquivamento com as cautelas de estilo.

Ciência às partes.

Publicada e registrada no sistema Apolo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Primavera do Leste, 12 de Abril de 2018.

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 145616 Nr: 2368-63.2015.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDS, DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes.

 Tendo em vista a quitação do débito alimentar, conforme comprovante de 

fls. 57, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 924, inciso, II, do CPC.

Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, face 

à gratuidade da Justiça.

Publicada no sistema Apolo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001385-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA DE PAULA MARTINS CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORTOLASER CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MIRIAN MARIKON NUMASAWA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Intimo a parte requerente para se manifestar sobre a petição do 

ID 12894354, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003102-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003102-26.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ACIR FAGUNDES DE SOUZA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422042). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. - Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003106-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CILLINEU NUNES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)
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HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003106-63.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CILLINEU NUNES DE MORAES 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422101). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003705-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003705-02.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MANOEL MESSIAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422555). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003107-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003107-48.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DIVINA GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422133). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003111-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO JOSE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003111-85.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ROBERTO JOSE DE ARAUJO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422133). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003991-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR RODRIGUES CARRIJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003991-77.2017.8.11.0037 REQUERENTE: OSMAR RODRIGUES CARRIJO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422628). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003113-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISA PEREIRA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003113-55.2017.8.11.0037 REQUERENTE: TARCISA PEREIRA FREIRE 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422302). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003998-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SANTOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003998-69.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PATRICIA SANTOS DE 

FREITAS REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão 

da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422779). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001954-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FARIAS FERREIRA PAES OAB - MT15021/O (ADVOGADO)

MARCELO SEGURA OAB - SP123414 (ADVOGADO)

MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS OAB - MT0016318A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (REQUERIDO)

VILSON MIEZERSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001954-43.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Tutela Cautelar Antecedente 

Requerente: Valmor Bressan Requeridos: Paulo Cesar Miezerski e Vilson 

Miezerski Processo nº 1001954-43.2018.8.11.0037 (PJe) Ação de Tutela 

Cautelar Antecedente Requerente: Valmor Bressan Requeridos: Paulo 

Cesar Miezerski e Vilson Miezerski Vistos etc. Trata-se de ação de tutela 

cautelar antecedente proposta por Valmor Bressan em face de Paulo 

Cesar Miezerski e Vilson Miezerski, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as partes transigiram, 

requerendo a extinção processual, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil (Num.12966004). Formalizados os autos, vieram 

para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Traduzindo o 

procedimento composição sobre direitos passíveis de transação, 

homologo o acordo formulado entre as partes, com fulcro no artigo 200, 

caput, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Revogo os efeitos da medida liminar e determino 

a expedição dos ofícios respectivos. Custas e honorários conforme 

pactuado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 14 de maio de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002169-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA BATTISTI NARDES (AUTOR)

JOSE OTAVIANO RIBEIRO NARDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MIEZERSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo nº 1002169-19.2018.8.11.0037 (PJe) 

Ação de Despejo c/c Cobrança Requerente: José Otaviano Ribeiro Nardes 

Requeridos: Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski Vistos etc. Trata-se 

de ação de despejo c/c cobrança proposta por José Otaviano Ribeiro 

Nardes em face de Paulo Cesar Miezerski e Vilson Miezerski, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, as 

partes transigiram, requerendo a extinção processual, nos termos do 

artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil (Num.12930071). 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Traduzindo o procedimento composição sobre 

direitos passíveis de transação, homologo o acordo formulado entre as 

partes, com fulcro no artigo 200, caput, do Código de Processo Civil. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil. Revogo os efeitos da 

medida liminar e determino a expedição dos ofícios respectivos. Custas e 

honorários conforme pactuado. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste 

(MT), 14 de maio de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 108900 Nr: 8090-20.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATHEDRAL MOVEIS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAÍNA CLARES MARTINS, JANAINA 

CLARES MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 130138 Nr: 2844-38.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVIDIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WARLEY FERREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 207739 Nr: 3078-78.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DA 

CONCEIÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Intimo o advogado da parte embargante para proceder o recolhimento das 

custas judiciais da distribuição do feito, no valor total de R$ 3.748,84. 

conforme cálculo retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29166 Nr: 1486-87.2004.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES ARAÚJO, RICARDO PIRES DE 

ARAÚJO, PATRICIA C. EGEA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:MT 5280-A, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Certifico que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF do executado 

Renato Pires Araújo nos exercícios de solicitados, conforme extrato em 

anexo.

 Certifico ainda que quanto ao executado Ricardo Pires de Araujo, não 

consta DIRPF no exercício de 2017 mas consta nos exercícios de 2016 e 

2015 sendo os extratos do INFOJUD arquivados em pasta própria.

Outrossim, quanto a parte executada Patricia C. Egea de Oliveira, deixo de 

proceder a pesquisa tendo em vista que o CPF constante nos autos não 

há pertence.

 Intimo a parte exequente para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 151533 Nr: 5055-13.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL MATO 

GROSSO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:MS 12.178-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31940 Nr: 179-64.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, JOSÉ MARQUES - 

OAB:13.841-A, RAUL LACERDA BALAZEIRO - OAB:200717/SP, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Certifico que em consulta ao sistema INFOJUD não há DIRPF do executado 

nos exercícios solicitados, conforme extrato em anexo.

Intimo a parte exequente para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30717 Nr: 2937-50.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADIR GAIATTO, LIAMARA TERESINHA 

GAIATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - OAB:11436

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Requerido para 

apresentar as contrarrazões aos Embargos de Declaração, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 31940 Nr: 179-64.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE SORENSEN - OAB:MT 

9240, JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, JOSÉ MARQUES - 

OAB:13.841-A, RAUL LACERDA BALAZEIRO - OAB:200717/SP, 

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS - 

OAB:4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 Processo nº 179-64.2005.811.0037 (Código 31940)Ação de Execução de 

Título ExtrajudicialExequente: Galvani Indústria Comércio e Serviços 

LtdaExecutado: Sebastião FardinVistos em correição permanente.Trata-se 

de requerimento de requisição de informações econômico-fiscais da parte 

executada, sob o fundamento de que referido documento é imprescindível 

para a localização de bens da parte devedora, passíveis de penhora.A 

assertiva é pertinente, eis que o pleito executório encontra-se 

obstaculizado em razão da ausência de localização de bens 

penhoráveis.os meios para localização dos bens do executado, é 

admissível a requisição, através do Juiz da execução, de informações à 

Receita Federal, face ao interesse da justiça na realização da penhora” 

(Resp n° 161.296/RS, Rel. Peçanha Martins, DJU 08.05.2000).Destarte, 

autorizo a requisição de informações à Receita Federal, na forma 

postulada (fls.177), via sistema INFOJUD.Aportando a resposta 

respectiva, arquive-se em local reservado, em pasta própria, física ou 

eletrônica, cientificando-se a parte exequente de seu conteúdo e 

certificando no processo essa ocorrência, nos termos do artigo 477 da 

CNGC.Decorridos 6 (seis) meses do arquivamento dos ofícios prestando 

informações econômico-financeiras do contribuinte, serão eles destruídos 

por incineração ou processo equivalente, na forma do §2º do artigo 477 

da CNGC. Concluídas as diligências, intime-se a parte exequente para 

indicar bens passíveis de penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de 

a r q u i v a m e n t o  p r o v i s ó r i o . E x p i r a d o  o  p r a z o ,  i m e d i a t a 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 08 de março de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41340 Nr: 3787-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO AUGUSTO BATTISTI NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3787-36.2006.811.0037 (Código nº 41340) Cumprimento de 

Sentença

Exequente: Otavio Augusto Battisti Nardes Executado: Solo Vivo Indústria 

e Comércio de Fertilizantes Ltda

Vistos etc.

Autorizo a pesquisa via Sistema RENAJUD.

Concluída a diligência, intime-se a parte exequente para para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 24 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 41340 Nr: 3787-36.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO AUGUSTO BATTISTI NARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em pesquisa ao sistema RENAJUD não foram localizados 

bens da parte executada, conforme extrato em anexo.

 Em cumprimento a decisão de f. 364, intimo a parte exequente para para 

indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, 

III e §1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 174333 Nr: 7577-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HICARAY TABAJARA MARCHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7577-76.2016.811.0037 (Código 174333)

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Rodobens S/A

Requerido: Hicaray Tabajara Marchetti

Vistos em correição.

Autorizo a pesquisa de endereço mediante acesso aos sistemas 

disponibilizados por convênio.

Exitosa a pesquisa de endereço, cite-se na forma da lei.

Frustrada a tentativa de localização pessoal, cite-se por edital com prazo 

de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, III), observadas todas as formalidades 

legais (CPC, art.257).

Expirado o prazo para resposta, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178040 Nr: 9600-92.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9600-92.2016.811.0037 (Código 178040)

Ação de Execução de Titulo Extrajudicial

Exequente: Banco Bradesco S/A

Executado: Paulo Henrique de Andrade

 Vistos etc.

Autorizo a restrição judicial, via sistema RENAJUD, consoante postulado 

(fls.50).

Exitosa a pesquisa, intime-se a parte exequente para manifestar interesse 

na formalização da penhora; negativa, para indicar bens suscetíveis de 

penhora, em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da execução e 

arquivamento provisório (CPC, art.921, III).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de janeiro de 2017.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 18636 Nr: 592-82.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zaid Arbid

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ÂNGELO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 
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- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODAIR LUIZ DE PIERI - 

OAB:5054/MT

 Processo nº 592-82.2002.811.0037 (Código 18636)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Zaid Arbid

 Executado: Santo Angelo Basso

Vistos em correição.

Proceda-se ao levantamento da restrição judicial (fls.316), eis que a parte 

exequente manifestou desinteresse na penhora do referido veículo 

(fls.318).

Renove-se a penhora sobre os ativos financeiros da parte executada, 

consoante postulado (fls.320).

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 17 de janeiro de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 32535 Nr: 777-18.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU SPIERING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 

18559, Emerson Chaves de Oliveira - OAB:MT/12.291, FERNANDO 

MONTEIRO SCAFF - OAB:OAB/MS 9.053, GUSTAVO LORENZI DE 

CASTRO - OAB:129134/SP, JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:MT/9172-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:SP/214.594, MILTON VIZINI CORRÊA JUNIOR - 

OAB:MT/3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:MT/11920

 Intimar o advogado da parte exequente, para encaminhar o cálculo 

atualizado do débito, pois não foi acompanhado com a petição, para que 

seja expedido o novo termo de penhora solicitação pela exequente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118108 Nr: 452-62.2013.811.0037

 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: CLEYTON MONTEBELLO CARREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ANGELO BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO 

LEITE NOGUEIRA - OAB:5622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON LAZZARI - 

OAB:8727-B, RUDIMAR PANIS FACHINETTO - OAB:5864/MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

 Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 18 de julho de 2018, às 14h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 13913 Nr: 2135-91.2000.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMENTAL - TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON NOGUEIRA DA SILVA, JOANA 

CÂNDIDA DA SILVA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETHIENE BRANDÃO E SILVA 

MENDONÇA DE LIMA - OAB:7058-MT, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Conejo - 

OAB:MT 13056

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

 Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 18 de julho de 2018, às 13h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 142679 Nr: 1013-18.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, LEONARDO DE 

MORAES CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, MONTE 

ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

 Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 18 de julho de 2018, às 13h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 144027 Nr: 1636-82.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA, DJALMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GREVE - 

OAB:SP/211.900, KAREN CRISTINA BORTOLUCCI - OAB:12.075 

OAB/SP, REINALDO ROSSI JUNIOR - OAB:SP/255.518, RENATA 

CARRETO - OAB:18929/A - MT, TATIANA NEGRUCCI LEISTER - 

OAB:SP/340813

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

 Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 
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para o dia 11 de julho de 2018, às 17h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154598 Nr: 6566-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO POLITOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 

58647, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 designa a audiência de conciliação para o dia 11 de julho de 2018, às 

16h30min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154598 Nr: 6566-46.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO POLITOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A, GILBERTO BORGES DA SILVA - OAB:PR 

58647, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT 4482, MARCELO 

BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

 Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 11 de julho de 2018, às 16h30min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 119611 Nr: 2047-96.2013.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE RUFINA PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍZIO BISPO DE JESUS, ATAIR 

GONÇALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO 

GONÇALVES - OAB:OAN/MT8.798-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

 Em cumprimento a determinação retro, designa a audiência de conciliação 

para o dia 11 de julho de 2018, às 16h00min, na sala de conciliação do 

Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Citação

Citação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003102-26.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (LITISCONSORTES)

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003102-26.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ACIR FAGUNDES DE SOUZA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário (ID 

11422042). Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. - Primavera do Leste 

(MT), 12 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002101-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO CAETANO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 
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o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003566-50.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR PIRES GUARDIAS (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação. 

apesar de citada.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000861-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALVES (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 nº 56/2007- CGJ, item 

8.1.1 impulsiono estes autos com a finalidade de intimar via imprensa, 

requerente para impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000955-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada por DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000952-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000946-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOTUSZIEL DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000958-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TEIXEIRA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação, 

apesar de citada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou o 

pagamento da diligência, apesar de intimada pelo DJE. 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 comprovar o pagamento da 

diligência , sob pena de extinção, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001498-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI OAB - RS65309 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCASTA APARECIDA LOURENCETTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001149-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO CATARINO DA SILVA (EXECUTADO)

MARIO DA ROCHA FRADE (EXECUTADO)

ADRIANA FATIMA DE JESUS SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005766-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DAUEK WOJCIECHOWSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000948-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data as partes requeridas não contestaram a 

ação, apesar de citadas pelo DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BRANCALHAO MAZZO (EXECUTADO)

GELSON LUIZ MAZZO (EXECUTADO)

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOCEDI GEMILAKI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não comprovou a 

diligência , apesar de intimada pelo DJE. Nos termos da legislação vigente 

e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para comprovar o depósito da 

diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo de 10 dias, 

sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000956-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOALINO GROLLA ESPOZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

 

Certifico que até a presente data as parte requeridas não contestaram a 

ação, apesar de citadas por DJE. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003057-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. Z. C. D. M. (EXEQUENTE)

D. Z. C. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. M. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003057-85.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: DANIELLY ZANUTO CAMILO DE 

MORAES, JULIA ZANUTO CAMILO DE MORAES EXECUTADO: RICARDO 

MARCELO DE MORAES Visto, Trata-se de Cumprimento de Sentença sob 

pena de Extinção proposta pela menor JULIA ZANUTO CAMILO DE 

MORAES representada por sua genitora DANIELLY ZANUTO CAMILO DE 

MORAES contra RICARDO MARCELO DE MORAIS, ambos qualificados nos 

autos. A parte autora requereu a desistência e o cancelamento da 

distribuição, informando que o presente feito foi distribuído em duplicidade 

nesta Vara e na Primeira Vara Cível. Decide-se. Diante do exposto, o 

Estado-Juiz HOMOLOGA por sentença o pedido de desistência da ação 

(id. 13170085), para os fins do artigo 200, parágrafo único do CPC. Fortes 

nesses fundamentos, o Estado-Juiz, JULGA EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, VIII, do mesmo 

diploma legal. Com o transito em julgado e observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Publicada e registrada a presente sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002939-12.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERIA MARIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002939-12.2018.8.11.0037 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VALDERIA MARIA DE LIMA 

Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, 

Trata-se de Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em que pese à parte autora tenha postulado pelo interesse em 

audiência de tentativa de conciliação, somente se na mesma data fosse 

realizada pericia médica, cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, 

realizados no Centro Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o 

representante do Seguro Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos 

que irão participar do mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos 

processos ao juízo, e na data da sessão de conciliação, são realizadas as 

avaliações médicas com a quantificação das lesões a fim de possibilitar 

uma tentativa de acordo. Registra-se que até o presente momento, não há 

informações acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que 

a praxe em relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é 

oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se 

de marcar a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte 

requerida para apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 
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de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

09 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002901-97.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002901-97.2018.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

KELLEN FERREIRA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte autora tenha 

postulado pelo interesse em audiência de tentativa de conciliação, 

somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT), seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Registra-se que até o presente momento, não há informações acerca da 

designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em relação a 

feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido após a 

apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar a 

audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002902-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO PEREIRA BRANDAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002902-82.2018.8.11.0037. AUTOR: EDNALDO PEREIRA BRANDAO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor da parte autora. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Publique-se. intime-se.Cumpra-se Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002748-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. J. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002748-64.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA Visto, Verifica-se 

que a parte requerente não colacionou o comprovante da mora do 

devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada de 

aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do artigo 

2º do decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário”. Assim, considerando que o 

requerente não apresentou comprovação da mora do requerido, 

determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar comprovante de mora do devedor, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, 

ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002987-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

WEVERTON CESAR GUEDES GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002987-68.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EXECUTADO: WEVERTON 

CESAR GUEDES GOMES, ANDREIA DA SILVA MARQUES Visto, O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Outrossim, verifica-se que os documentos 

juntados (id.13133220 e 13133233) estão ilegíveis. Assim, considerando 

que não foi localizado o comprovante de recolhimento de taxas e custas 

processuais e há documentos ilegíveis, intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais e juntar 

aos autos os documentos de forma legivel, sob pena de cancelamento da 
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distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). 

Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002727-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA CRISTINA DA CUNHA (RÉU)

CREUZA APARECIDA DA CUNHA (RÉU)

SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002727-88.2018.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: RÉU: SERRANA MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, CREUZA APARECIDA DA CUNHA, 

DEBORA CRISTINA DA CUNHA Visto, O não recolhimento das custas 

processuais impõe o cancelamento da distribuição, com a consequente 

extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se 

precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A 

EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 

290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – 

INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) 

-SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe 

embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como a diligência, sob 

pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 290 

e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

10 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002734-80.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002734-80.2018.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: CELIA 

PEREIRA DOS SANTOS Visto, Verifica-se que a parte requerente não 

colacionou o comprovante da mora do devedor, consubstanciado em 

notificação extrajudicial acompanhada de aviso de recebimento, conforme 

dispõe a nova redação do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “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”. Nota-se que o Aviso de recebimento (ID 13013816), retornou 

como “ausente”, não tendo o autor comprovado que esgotou todos os 

meios para tentativa de notificação pessoal do requerido. Outrossim, o não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que o requerente não apresentou 

comprovação da mora do requerido e não efetuou o pagamento de custas 

e taxas, determina-se a intimação do autor, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar/comprovar o recolhimento da das custas e taxas e 

apresentar comprovante de mora do devedor, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, 

ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 10 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002558-04.2018.8.11.0037

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:

PAULO DE PAULO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002783-24.2018.8.11.0037

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:

NILSON NERES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002783-24.2018.8.11.0037. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: NILSON NERES DE OLIVEIRA JUNIOR Visto, Verifica-se que a 

parte requerente não colacionou o comprovante da mora do devedor, 

consubstanciado em notificação extrajudicial acompanhada de aviso de 

recebimento, conforme dispõe a nova redação do §2º do artigo 2º do 

decreto-lei 911/1969: “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”. Nota-se que os Avisos de 

recebimentos (ID 13032364), retornou como “mudou-se”, não tendo o 

autor comprovado que esgotou todos os meios para tentativa de 

notificação pessoal do requerido. Outrossim, nas ações fundadas em 

contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas. No caso em tela, 

verifica-se que o valor atribuído à causa esta divergente do valor da 

purgação da mora. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. TJ-SP - 

Agravo  de  Ins t rumento  A I  20310167920168260000  SP 

2031016-79.2016.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 14/03/2016. Por 

fim, verificou-se que não houve recolhimento das custas processuais e o 

não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 112 de 602



distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que o valor da causa encontra-se 

divergente do valor para purgação da mora e que o requerente não 

apresentou comprovação da mora do requerido, bem como não efetuou o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, determina-se a intimação do 

autor, para no prazo de 15 (quinze) dias, ajustar o valor da causa e 

efetuar/comprovar o recolhimento da diferença das custas e taxas e 

apresentar comprovante de mora do devedor, sob pena de cancelamento 

da distribuição e extinção do processo, nos termos do artigo 290 e 485 III, 

ambos do CPC. Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002259-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOELLNER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002259-27.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 186.242,72; Tipo: Cível; 

Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/[VALOR DA EXECUÇÃO / 

CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EMBARGANTE: FERNANDO GOELLNER Parte Ré: EMBARGADO: 

PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A Visto, O não recolhimento 

das custas e taxas processuais impõe o cancelamento da distribuição, 

com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. Nesse 

sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – 

EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS 

INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 

334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que 

opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento das custas no 

prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve 

determinar o cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento 

dos respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ 

EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, comprovar o pagamento das 

taxas e custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001849-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVANDRO TONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000817-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDELSA M GUZZI (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte executada não pagou o débito, 

apesar de citada .Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para requerer o que de direito , no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 140302 Nr: 10403-46.2014.811.0037

 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: Luiz Antonio Maróstica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - 

OAB:282826, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:MT 2615, MAURO JOSE 

PEREIRA - OAB:4655 MT, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT

 Visto,

 Considerando a manifestação de p.544/545, em que o requerente requer 

pericia contábil, defere-se o pedido e determina-se a realização da perícia 

contábil, devendo o requerido apresentar dos documentos necessários 

para cumprimento da medida.

Nomeia-se, para tanto, como perito do juízo, o contador Marcelo 

Gonçalves. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo, devendo promover sua intimação para informar se aceita o 

encargo.

 Aceito o encargo, 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, indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos.

Na sequencia, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar: proposta de honorários, currículo, com comprovação de 

especialização e contatos profissionais, em especial o endereço 

eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para no prazo comum de 5 

(cinco) dias, se manifestarem.

 Havendo concordância, deverá a parte requerente providenciar o 

pagamento dos honorários periciais.

Para a apresentação do laudo, fixa-se o prazo de trinta dias. Com a 

juntada do laudo, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem.

Após, concluso para designação de audiência de instrução.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 125331 Nr: 7901-71.2013.811.0037

 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: VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GUILHERME SCHERADZKI 

- OAB:PR/ 65.423, CARLOS WERZEL - OAB:PR/10.244, CLAUDIO R. 

MAGALHÃES BATISTA - OAB:PR/18.885, JOSÉ ELI SALAMACHA - 

OAB:PR/10.244, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222, THIANE 

BATISTA ROSAS - OAB:PR/41.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Visto,

Considerando os pedidos de p.335/340, intime-se o requerido para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 127964 Nr: 908-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR NEISSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA MESQUITA - 

OAB:OAB/MT 23.926-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/GO 21.222, KRISLIAN LAYSON DE OLIVEIRA - OAB:OAB/GO 

44.609

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga PROCEDENTE o pedido 

de busca e apreensão e torna definitiva a medida liminar concedida, 

declarando consolidada em poder do autor a posse e propriedade do 

veículo descrito na inicial, valendo apresente como título hábil para a 

transferência do certificado de propriedade. Em consequência, 

extingue-se o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I, do Código de Processo Civil.Condena-se o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa, em 

consonância com o artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil. 

Faculta-se ao autor a venda do bem, na forma do artigo 3º, parágrafo 5º, 

do Decreto- Lei 911/69. Oficie-se ao DETRAN/MT, comunicando 

autorização concedida.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa 

na distribuição. Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema 

Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 68921 Nr: 1230-37.2010.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA RADIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648-SP, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12208-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69265 Nr: 1573-33.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR LINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 201550 Nr: 9203-96.2017.811.0037

 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: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGUE FERTILIZANTES S/A, LUCAS PAULO 

BRAUN, THOMAZ AUGUST BRAUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

 Em consonância com o art.55 § 3º do C.P.C, verifica-se que serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão, então, considerando que a ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, tramita na 21ª Vara Cível de São Paulo, 

juízo da Execução, devendo ser remetido o presente feito, para analise 

dos pedidos.

 Proceda-se com as formalidades legais, dando-se as devidas 

comunicações, anotações e baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 190961 Nr: 4271-65.2017.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, GABRIEL REUTOW, 

IRINA KILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153299/SP, Sandra 

Regina Miranda Santos - OAB:146105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, GILBERTO LUÍS 

ALMEIDA - OAB:7732-B/MT, ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 

10.944

 Vistos,

Considerando que houve integral cumprimento da carta precatória, 

determina-se a devolução da presente deprecata para comarca de origem, 

devendo este analisar os demais pedidos.

 Proceda-se a baixa dos autos, constando as devidas homenagens, com 
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as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69260 Nr: 1568-11.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO RUARO, DOMINGOS RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 153322 Nr: 5943-79.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMO DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT/18.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10.924/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:

• No local dos fatos havia acostamento?

• Se o veiculo do requerido estava devidamente sinalizado (farol/refletor)?

• Se a visualização no local do acidente era boa?

• Se houve culpa concorrente?

• Se a culpa é exclusiva do autor?

• Se o autor ou o requerido poderiam ter evitado o acidente?

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.

Ressalta-se que o autor é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, 

ficando o pagamento dos honorários a expeças do Estado.

 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.: 187565 Nr: 2774-16.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Sartoretto, GELSSI GROSSI SARTORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, fabio lu - OAB:31149

 Visto,

Considerando o pedido da embargante de fls. 100, defere-se o pedido, 

devendo esta apresentar impugnação no prazo legal.

Após, concluso para designação da audiência de instrução.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 175901 Nr: 8472-37.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Sartoretto, GELSSI GROSSI 

SARTORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - OAB:PR 

40321, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:PR 31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:MT 9.381

 Visto,

Em relação ao pedido de p.35/36, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de inércia, presumir-se-á aceito o bem ofertado à penhora. 

Nesse caso, expeça-se mandado de penhora e avaliação, devendo a 

parte exequente providenciar o recolhimento das custas da diligência.

 Não havendo objeção ou em caso de inercia, formalizada a penhora por 

qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. 

A intimação da penhora será feita ao advogado do executado. Se não 

houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado 

pessoalmente.

Considerando que os veículos se depreciam com o passar do tempo, 

como forma de amenizar os riscos e prejuízos do credor, nomeia-se o 

exequente como depositário.

Servirá a presente decisão, como termo de constrição, 

independentemente de outra formalidade.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, acerca da penhora.

Expeça-se mandado para que (a) seja providenciada pelo Oficial de 

Justiça a avaliação do respectivo bem, tendo por base tabela de preço 

praticado pelo mercado; (b) seja o executado intimado da penhora e 

avaliação.

Expeça-se o respectivo mandado, devendo a parte exequente 

providenciar o recolhimento das custas da diligência.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Após, intime-se o exequente dar prosseguimento do feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69217 Nr: 1525-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE VERONA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:OAB/SP 221.271

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 134584 Nr: 6437-75.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPERIDIÃO NEVES DE ALMEIDA, CENIRA REINEHR, 

CESIL STEFANI, ADEMIR JOSÉ SARI, CELITA LAZZERIS BRAGA, LEONI 

PEDRO SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, MARCIO EMERSON ALVES PEREIRA - OAB:175890/SP, 

MARCOS SILVA NASCIMENTO - OAB:12974-A/MT, VICTOR MARCELO 

HERRERA - OAB:MS/9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735

 Visto,

Considerando o Oficio n°374/2018, o Supremo Tribunal de Justiça 

deliberou sobre os procedimentos a serem adotados quanto aos 

processos que envolvem planos econômicos:

(...) Todos os processos deverão ter sua tramitação suspensa no 

aguardo do inicio do funcionamento da plataforma online criada para 

adesão ao acordo homologado perante ao Colendo Supremo Tribunal 

Federal.

Por essa razão, determina-se a suspensão do feito até o funcionamento 

da plataforma online, quando deverão as partes manifestarem interesse 

no prosseguimento do feito.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico, levando o feito ao arquivo provisório 

até o prazo final da suspensão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 146592 Nr: 2805-07.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNONA ALVES RIBEIRO DA SILVA, 

MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Deferem-se parcialmente os pedidos de p.179/180.

Quanto ao pedido de penhora dos bens indicados à p.167/176, defere-se 

e determina-se a penhora a termo dos imóveis registrados sob as 

matrículas nº 4.631, 4.632, 5.157, 5158 e 5.159 do CRI desta Comarca.

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

aos advogados dos executados. Se não houver constituído advogado nos 

autos, os executados serão intimados pessoalmente.

Nomeiam-se os executados como depositários fieis, independentemente 

de outra formalidade.

Conste que em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazen¬do o endereço e comprovação do recolhimento 

das despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de cre¬dor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no art.799, do Código de Processo Civil.

Com a avaliação, intimem-se as partes para, no prazo comum de 10(dez) 

dias se manifestarem.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Outrossim, antes de analisar o pedido de bloqueio através dos sistemas 

BACENJUD e RENAJUD em nome da filha do executado, determina-se a 

expedição de ofício à Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 

Cerrado – Sicredi na forma postulada (p.180).

Com a resposta, concluso para análise do pedido.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 167521 Nr: 3944-57.2016.811.0037

 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: ANA GALVÃO DA SILVA, KATIANA GALVÃO DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLAS COSTA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A

 Visto,

Deferem-se as provas úteis, pleiteadas tempestivamente.

Para a prova oral, inclusive depoimento pessoal das partes, designa-se 

audiência de instrução para o dia 02/08/2018, às 16h00min, sem prejuízo 

da tentativa de conciliação.

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 CPC).

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.

Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001222-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA DUARTE (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS 

N.1001222-96.2017.8.11.0037 AÇÃO: [CONTRATOS BANCÁRIOS] 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: FLAVIO DA SILVA 

DUARTE CITANDO(A,S): Nome: FLAVIO DA SILVA DUARTE Endereço: 

RUA 13 DE MAIO, 51, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 

78850-000 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: VALOR DO DÉBITO: R$ 

R$ 54.938,63 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

qualificado(a,s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
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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: 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. . Primavera do Leste, 15 de 

maio de 2018 KATIUSCIA SANDRA RAMOS SILVA

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000164-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR FERREIRA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURENA VIEIRA DE OLIVEIRA D AVILA OAB - MT0014063A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, por motivos de saúde, o perito não pode 

realizar as perícias do dia 07/05/2018. REDESIGNO PERÍCIA para o dia 

28/05/2018, ás 08h45min. 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, 15/05/2018. Lidiane 

Memoria Campos Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163423 Nr: 1909-27.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos, bem como para 

requererem o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, 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 arquivamento e cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 186448 Nr: 2215-59.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SANSONE PACHECO 

- OAB:160078, MICHELLE TOSHIKO TERADA - OAB:190473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, tão somente para 

reduzir o valor da multa para 2.959, 52 (dois mil novecentos e cinquenta e 

nove reais e cinquenta e dois centavos).Fixo honorários advocatícios em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista que a parte embargante decaiu 

em parte do pedido, condeno as partes as custas processuais, bem como 

à sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para 

a embargada e 60% (sessenta por cento) para a embargante, nos termos 

do artigo 86 do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e 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. Primavera do 

Leste/MT, 02 de abril de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167013 Nr: 3697-76.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3697-76.2016.811.0037 (Código 167013)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ROSALINA DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 74/75, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 74/75.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 18.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico, nos termos do artigo 

450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164477 Nr: 2425-47.2016.811.0037

 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: MARILEIDE OLMINDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2425-47.2016.811.0037 (Código 164477)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por MARILEIDE 

OLMINDA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 266/267, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 266/267.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 
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autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 20.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 268, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 109838 Nr: 145-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR RAMPANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B, NICIA DA 

ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN CHAVES BEZERRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:PROC.FEDERAL

 Processo nº: 145-45.2012.811.0037 (Código 109838)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VALDIR 

RAMPANELLI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 112/113, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 112/113.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 13.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 120, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150251 Nr: 4527-76.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA LEITE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 4527-76.2015.811.0037 (Código 150251)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ESMERALDA LEITE 

PINHEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 83/84, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 83/84.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 14.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 85, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75368 Nr: 7683-48.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ TOMAZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 7683-48.2010.811.0037 (Código 75368)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por LUIZ JOSÉ 

TOMAZETTI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 154/155, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 154/155.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 10.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 157, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67632 Nr: 7512-28.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Processo nº: 7512-28.2009.811.0037 (Código 67632)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por OLIMPIO MANOEL 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 139 e 143, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 139 e 143.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 20.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 142, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 65451 Nr: 5271-81.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMÍLIA DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:MT-5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5271-81.2009.811.0037 (Código 65451)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EMÍLIA DIAS DE 

SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 144/145, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 144/145.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação a sua advogada na procuração de fl. 15.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 268, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138693 Nr: 9476-80.2014.811.0037

 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: EVDOKIA PITKOVA BERESTOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9476-80.2014.811.0037 (Código 138693)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EVDOKIA 

PITKOVA BERESTOV em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 126/127, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 126/127.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 15.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 129, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 157386 Nr: 7832-68.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVDOKIA PITKOVA BERESTOV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:PROCURADORA FED

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 Processo nº 7832-68.2015.811.0037 (Código 157386)

 Vistos.

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 
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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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142729 Nr: 1036-61.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1036-61.2015.811.0037 (Código 142729)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ROSINEIA ALVES 

FERREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 108/109, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 108/109.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 18.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 111, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158086 Nr: 8148-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NERES PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8148-81.2015.811.0037 (Código 158086)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por NILZA NERES 

PEREIRA CAMPOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 107/108, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 107/108.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 16.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 110, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139182 Nr: 9793-78.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BERTOLDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9793-78.2014.811.0037 (Código 139182)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por EDUARDO 

BERTOLDI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 137/138, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 137/138.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 18.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 140, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123249 Nr: 5797-09.2013.811.0037

 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: IZETE MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5797-09.2013.811.0037 (Código 123249)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por IZETE MARQUES 

DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 86/87, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 86/87.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 13.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 89, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128306 Nr: 1240-42.2014.811.0037

 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: DEUSILIA MIRANDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1240-42.2014.811.0037 (Código 128306)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DEUSILIA 

MIRANDA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 303/304, informação de pagamento da requisição/precatório.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme juntado às fls. 303/304.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

 Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Ademais, verifico que a parte exequente outorgou poderes especiais de 

receber e dar quitação ao seu advogado na procuração de fl. 21.

Desse modo, expeça-se o alvará judicial eletrônico conforme os dados 

bancários indicados à fl. 305, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial.

Sem prejuízo, intime-se a parte exequente, pessoalmente ou por telefone, 

o que for mais célere, para que tome ciência da liberação de valores, de 

acordo com o que determina o artigo 450, §3º, do mesmo códex.

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, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177231 Nr: 9168-73.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA OLIBONI RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir da data do requerimento 

administrativo 09/10/2015 (fls. 32/33), ressaltando que os juros moratórios 

e a correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas devem 

observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010.Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Ainda, arbitro honorários em favor do 

advogado público, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) nos 

termos do artigo 85, §§ 3º e 19, do Código de Processo Civil, observado o 

disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código.Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Registre-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 14 de maio 

de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144523 Nr: 1821-23.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CECILIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES CASTRO MENEZES 

- OAB:MT 16545

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a requerente o benefício de AMPARO SOCIAL A PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, a partir do requerimento administrativo – fl. 

21 (19/07/2011), no valor de um salário mínimo por mês. Sobre as 

prestações vencidas incidirá correção monetária, na forma do parágrafo 

único, do artigo 37, da Lei nº 8.742/93, devendo o réu comprovar a 

inclusão do benefício no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de 

pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), caso 

injustificadamente não cumpra a determinação judicial, como determina o 

artigo 537, do Código de Processo Civil.Tendo em vista que a prova 

inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante da reiteração do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 60 (sessenta) dias.Honorários advocatícios pelo réu, no 

valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos 

termos da Súmula nº 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social.Ainda, 

arbitro honorários em favor do advogado público, no valor de R$ 1.300,00 
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(mil e trezentos reais) nos termos do artigo 85, §§3º e 19, do CPC.Isento 

de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista 

que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) salários 

mínimos.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, 14 de maio de 2018.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101302 Nr: 849-92.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO EMERSON ALVES 

PEREIRA - OAB:175890/SP, MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Processo nº 849-92.2011.811.0037 (Código 101302)

Vistos.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que o processo de nº 

5924-10.2014.811.0037 encontra-se arquivado, tendo cópia da sentença 

nestes autos às fls. 156/158.

 Por fim, dê-se vista dos autos a parte requerida na forma no artigo 183, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151649 Nr: 5110-61.2015.811.0037

 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: Fedósia Rijkoff

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, VINICIUS EMIDIO CESAR - 

OAB:16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5110-61.2015.811.0037 (Código 151649)

Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130639 Nr: 3254-96.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA- INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO SALETE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3254-96.2014.811.0037 (Código 130639)

Vistos.

 Antes de analisar o pedido retro, proceda-se a Secretaria à separação 

dos feitos, com o cancelamento das baixas e sua reativação, 

apensando-os para tramitarem em apartado.

Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133705 Nr: 5770-89.2014.811.0037

 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: EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 5770-89.2014.811.0037 (Código 133705)

Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 201695 Nr: 9263-69.2017.811.0037

 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: JOEL SAMPAIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9263-69.2017.811.0037 (Código 201695)

Vistos.

Em atenção ao requerimento de fl. 89, esclareço ao requerente que, 

decorrido o prazo de 3 meses de que faz uso do medicamento, haverá 

novo bloqueio relativo ao período faltante, mediante novo pedido.

Sem prejuízo, certifique-se sobre o decurso do prazo para apresentação 

de defesa pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117588 Nr: 8266-62.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA SANTOS DOURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 
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DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 8266-62.2012.811.0037 (Código 117588)

Vistos.

Proceda-se a intimação da parte exequente, pessoalmente, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do 

artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, intime-se o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT para se 

manifestar sobre a petição de fl. 200, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, decorrido os prazos, certifique-se e retornem conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125687 Nr: 8254-14.2013.811.0037

 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: RAQUEL MARIA E OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON GONÇALVES DE SOUZA 

JÚNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:MAT.100100177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, AVELINE GAIL CALIXTO - OAB:13476/MT, CIBELLY 

DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, JULIANA PADILHA DE LIMA - 

OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO RODRIGUES - OAB:, Max Farias 

da Silva - OAB:16575, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Processo nº 8254-14.2013.811.0037 (Código 125687)

 Vistos.

Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde que disponibilize ao interessado 

JOÃO CARLOS avaliação com médico psiquiatra, devendo o laudo ser 

juntado aos autos no prazo de 10 (dez) dias após o atendimento.

Fica deferida, desde já, a condução coercitiva do interessado.

Com a juntada do laudo, vista à Defensoria Pública para requerer o que 

entender de direito em 05 (cinco) dias.

Em seguida, retornem conclusos.

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

Primavera do Leste/MT, 14 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 165860 Nr: 3094-03.2016.811.0037

 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: IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEDTDMG-D, MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS 

FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5.746/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR inexistentes os 

débitos em relação às penalidades de trânsito e também dos impostos do 

veículo anteriores à transmissão em 13/02/2014.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.Primavera do Leste/MT, 05 de fevereiro de 2017.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163423 Nr: 1909-27.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DIAS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEI CRISTINA SOUSA SILVA 

- OAB:OAB/MT 15787-O, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora sobre o 

retorno dos autos, bem como para requerer o que entender de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127095 Nr: 79-94.2014.811.0037

 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: MARCIA APARECIDA STEINER BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON SOUSA MIRANDA - 

OAB:16514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138317 Nr: 9211-78.2014.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIDENTAL CLINICA ODONTOLOGICA 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9211-78.2014.811.0037 (Código 138317)

Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Sem prejuízo, proceda-se a secretaria a juntada da petição que se 

encontra na contracapa dos autos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 09 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106037 Nr: 5076-28.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDS, FATIMA SOLANGE PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS 

LTDA, RICARDO S. CARVALHO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - 

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B
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 Processo nº: 5076-28.2011.811.0037 (Código 106037)

Vistos.

Intime-se a parte autora para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o CPF da parte requerida RICARDO S. CARVALHO, para que este 

juízo possa realizar a consulta do endereço junto aos sistemas 

conveniados do Tribunal de Justiça, conforme requerido à fl. 147-v.

Após, venham os autos conclusos.

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

Primavera do Leste/MT, 15 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010092-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RENATA ROSA DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010092-45.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CARLA RENATA ROSA DE 

ABREU EXECUTADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ATLANTICO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS Vistos, Ante o pagamento parcial da condenação (R$ 

2.000,00), expeça-se alvará em favor da credora, com as cautelas 

devidas. INTIMO os réus/executados a realizarem o pagamento do saldo 

devedor remanescente de R$ 2.256,26 (...), neste valor já inclusa a multa 

de 10% sobre a parte inadimplida, em cinco dias, sob pena de bloqueio de 

valores pelo Bacenjud. Indefiro o pedido de honorários da execução, visto 

que indevidos no Juizado Especial. P. Leste-MT, 15.05.2018. Eviner Valério 

JUiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 205600 Nr: 2086-20.2018.811.0037

 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): DEIVID DE MIRANDA SILVA, LUIZ ANTÔNIO 

VIEIRA RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAIS - OAB:202015, ROGERIO 

DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão 

preventiva do acusado Luiz Antônio Vieira Resplande e, em 

consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado.Sem mais, 

intime-se a defesa dos acusados para apresentarem defesa prévia, por 

escrito, no prazo de 10 dias (LT, art. 55, caput), consignando que, a teor 

do que consta na certidão de fl. 66, o acusado Deivid Miranda Silva deverá 

ser assistido pela Defensoria Pública Estadual.Após, tornem conclusos 

para análise acerca do recebimento da denúncia, e eventual designação 

de audiência instrutória.Intime-se e se cumpra.Primavera do Leste/MT, 28 

de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 177260 Nr: 9191-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS DA SILVA CARLOS IANISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, JOÃO BATISTA DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

20442-O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 111596 Nr: 2018-80.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair João Rauber, WALDESON GARCIA 

BARBOZA, IDEVALDO ALVES DA SILVA, INÁCIO LOIOLA DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, RICARDO ALEXANDRE PEREIRA NOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, FRANCISNEY DURAN VILELA - OAB:MT 

10.573, JOSÉ ROBERTO PONTES - OAB:MT 16.316

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – vê-se:

1. O Ministério Público foi intimado da sentença quando recebeu os autos 

em carga dia 30 de agosto de 2017, opôs ciência na sentença dia 31 de 

agosto de 2017, e não interpôs recurso, ocorrendo para o referido Órgão 

o transito em julgado dia 06 de setembro de 2017;

2. Os advogados dos acusado foram intimado no DJE 10145, publicado dia 

27 de novembro de 2017;

3. O réu Jair João foi intimado dia 22 de fevereiro de 2018, não interpôs 

recurso e o trânsito em julgado ocorreu dia 28 de fevereiro de 2018;

4. O Réu Waldeson Garcia Barbosa, foi intimado dia 21 de fevereiro de 

2018, e interpôs recurso de apelação, tempestivo, e informou que seu 

advogado é o Dr. Alcidiney de Amorim- OAB-MT 1.897;

5. O réu Idevaldo Alves foi intimado dia 06 de fevereiro de 2018, não 

interpôs recurso e o trânsito em julgado ocorreu dia 13 de fevereiro de 

2018;

6. O Réu Ricardo Alexandre não foi intimado, f. 550-v, oficial de justiça 

informou que não encontrou o número da residência;

7. Remeto estes autos para:

7.a. seja expedido carta precatória para a intimação pessoal do réu Inácio 

Loiola, no endereço: Rua Romão Martins de Souza, 462 – Fone: 64 

3635-1302, Centro – Santa Rita do Araguaia – GO;

7.b. seja expedido carta precatória para a intimação pessoal do réu 

Ricardo Alexandre, no endereço: Rua Dom Pedro II, 1.902, santa Cruz – 

Rondonópolis – MT;

7.c. intimação a Defensoria Pública da sentença porque nomeada às f. 

468.

8. 7.c. intimação do Advogado Dr. Alcidiney de Amorim - OAB-MT 1.897, 

patrono do acusado Waldeson Garcia Barbosa, para apresentar, no prazo 

de 08 (oito) dias, razões de apelação.

Primavera do Leste-MT, 15 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 118033 Nr: 375-53.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO DAMASCENA BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONICIO DOS REIS SALES - 

OAB:5896MT

 Código 118033

S E N T E N Ç A

Vistos.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de Edvaldo 

Damascena Barboza, dando-o como incurso nas penas do art. 306, caput, 

inciso II do CTB.

A denúncia foi recebida em 27/05/2013 (fl. 38) e o réu, compareceu em 

juízo para aceitar a proposta de suspensão condicional do processo 

(fls.82/83).

À fl. 100 certificou-se o cumprimento das condições impostas ao 

denunciado durante o prazo de suspensão do processo.

Após, o Ministério Público pleiteou a extinção da punibilidade do réu (fl. 

101).

 É o relato. Passo a decidir.

Trata-se de ação penal movida em face de Edvaldo Damascena Barboza, 

dando-o como incurso nas penas do art. 306, caput, inciso II, do CTB.

Foram impostas, aceitas e cumpridas condições de suspensão condicional 

do processo, pelo réu.

Ante o exposto, necessário se faz o reconhecimento, como de fato 

reconheço, da extinção da punibilidade do delito capitulado no art. 306, 

caput, inciso II, do CTB, imputado a EDVALDO DAMASCENA BARBOZA, 

nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

P.R.I.C.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Primavera do Leste, 15 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 203489 Nr: 11712-34.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SANTANA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAROLINA LAURA DA SILVA - 

OAB:22674/0, NAYARA SANTOS DE MORAIS - OAB:202015, ROGERIO 

DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Autos código 203489

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 27.11.2018 às 14:30 horas, onde serão ouvidos o(a) 

ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 11 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 197870 Nr: 7695-18.2017.811.0037

 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): FERNANDA SIQUEIRA, JOSÉ MARCELO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APOENO HENRIQUE SILVA 

SOARES - OAB:MT 19.480, DANIEL DE FRANÇA TAVARES - OAB:MT 

20490, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça – intimo o advogado dos 

acusados à apresentar memoriais – no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

preconiza o artigo 57, última figura da Lei 11.343-2006 c.c artigo 403, § 3°, 

do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 15 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 184730 Nr: 1294-03.2017.811.0037

 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): GUSTAVO PEREIRA SANTANA, VINICIUS REIS 

DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Azevedo Araújo - 

OAB:, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, VALQUIRIA 

DE CARVALHO AZEVEDO - OAB:MT 9.359

 Código 184730

Diante da necessidade de readequação da pauta de audiências, redesigno 

a audiência para 08/11/2018, às 13:30 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 23 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002310-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARIA HENDGES ROVEDA (EXECUTADO)

LAIR ROVEDA (EXECUTADO)

L. ROVEDA CHAPEACAO - ME (EXECUTADO)

 

1002310-29.2018.8.11.0040 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, 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. Sorriso/MT, 15 

de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - 325.999.328-23 (PROCURADOR)
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Autos n. 1001003-62.2018.8.11.0040. Vistos etc. Para cumprimento do ato 

deprecado, DESIGNO o dia 15 de Agosto de 2018, às 16h00min. 

INTIMEM-SE todos. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 11 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE MOURA OAB - SP97975-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - 325.999.328-23 (PROCURADOR)

 

1001003-25.2018.8.11.0045 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, 15 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002409-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PIANO POZZOBON (REQUERENTE)

ELSO VICENTE POZZOBON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002409-96.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ELSO VICENTE POZZOBON, MARLENE PIANO POZZOBON 

REQUERIDO: IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS Vistos etc. 

Compulsando os autos constatou-se que todos os documentos juntados a 

in ic ia l  encont ram-se i legíve is ,  ass im,  INTIMEM-SE os 

embargantes/executados para que promovam a juntada dos documentos 

necessários, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. INTIME-SE. 

Às providências. Sorriso/MT., 11 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002424-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA DOS SANTOS ROCBACK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

Autos n. 1002424-65.2018.811.0040 Vistos etc. Se preenchidos os 

requisitos do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

conforme deprecado, servindo cópia como mandado e após, 

DEVOLVA-SE com as baixas e homenagens de estilo. Se não 

preenchidos, OFICIE-SE solicitando a complementação e proceda da 

mesma forma anteriormente determinada. Neste último caso, se 

ultrapassado o prazo estipulado no item 2.7.5 da CNGC sem qualquer 

manifestação, proceda-se a devolução, em observância as determinações 

constantes da CNGC/MT. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 11 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002255-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002255-78.2018.8.11.0040. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO CESAR JUSTIMIANO Parte 

Ré: REQUERIDO: MEIGUE SOUSA RIBEIRO Vistos etc. Cuida-se de ação 

negatória de paternidade c/c anulação de registro de nascimento e 

exoneração de alimentos ajuizada por PAULO CESAR JUSTIMIANO em 

face de WILLIAN CESAR SOUSA RIBEIRO JUSTIMIANO e EDUARDO 

CESAR SOUSA RIBEIRO JUSTIMIANO, representados por MEIGUE SOUSA 

RIBEIRO, todos qualificados na exordial, alegando em síntese, que 

conviveu com a genitora dos requeridos por aproximadamente 11 (onze) 

anos, estando separados de fato há 5 (cinco) anos, sendo que da união 

advieram os requeridos. Afirma que com o nascimento do terceiro filho 

Paulo Henrique Sousa Ribeiro Justimiano, através de ação de 

reconhecimento de paternidade que tramitou junto a 2º Vara desta 

Comarca foi constatado que o infante não era filho do autor, assim, decidiu 

realizar o exame de DNA nos demais menores ora requeridos, cujos 

resultados também foram negativos para sua paternidade. Por tais razões 

intentou com a presente ação, pugnando liminarmente pela exoneração em 

prestar alimentos aos requeridos ou subsidiariamente que seja deferido o 

depósito em juízo para posterior levantamento pela parte vencedora. Junto 

a exordial acostou os documentos de Id. 12985638 e ss. Vieram-me os 

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

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

hipóteses legais. Pois bem, quanto ao pedido liminar de suspensão da 

execução de alimentos de nº 1002702-03.2017.8.11.0040, ou 

subsidiariamente o depósito das verbas alimentares em juízo, entendo que 

nesta fase de cognição sumária não merece prosperar, tendo em vista a 

possibilidade de configuração da paternidade sócioafetiva, o que só será 

comprovado nos autos após ampla dilação probatória. Nesse sentido 

inclusive, é o entendimento atualizado dos Tribunais: APELAÇÃO EM 

AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE EXONERAÇÃO DE PRESTAÇÃO 

ALIMENTÍCIA C/C ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE 

EXAME DE DNA NEGATIVO. INEXISTÊNCIA PODER FAMILIAR. 

EXONERAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora 

inexistente o poder familiar com a quebra do laço parental, a obrigação daí 

decorrente deve perdurar, porquanto há substrato jurídico a manter o 

dever de alimentos que é a existência do laço socioafetivo entre as 

partes. 2. Recurso conhecido e improvido. Ementa: APELAÇÃO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. VERBA 

ALIMENTAR PROVISÓRIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. 

IMPOSSIBILIDADE. Ainda que o exame de DNA tenha concluído pela 

ausência de parentesco entre as partes, o laudo não tem o condão de 

afastar possível vínculo socioafetivo, questão que depende de ampla 

dilação probatória, para oportuna sentença. Não estando afastada a 

paternidade socioafetiva, devem ser mantidos hígidos os deveres 

parentais, dentre os quais o de prestar alimentos ao filho, mormente recém 

iniciada a ação negatória da paternidade. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70039710645, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 11/05/2011) (grifei) 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGATÓRIA 

DE PATERNIDADE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PATERNIDADE 

SÓCIOAFETIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 

Enquanto pendente de julgamento a ação negatória de paternidade, ainda 

que exista exame de DNA afastando a paternidade biológica, persiste o 

dever do alimentante de prestar os alimentos. A relação sócio-afetiva é 

fato que não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito. (TJMG. Agravo 

de Instrumento nº. 1.0024.09.538367-5/001 (1). Relator: ANTÔNIO 

SÉRVULO. Julgamento: 20/10/2009. Publicação: 11/12/2009). Desta feita, 

ante as considerações acima, somado ao fato de que a necessidade dos 

menores é presumida, INDEFIRO a liminar pugnada. No mais, em 

consonância com o disposto no art. 334, do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência de mediação para o dia 16 de julho de 2018, às 

14h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos moldes do 
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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. Desta feita, 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. 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 conciliação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, por força do art. 335 do CPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. 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. Sem prejuízo, DETERMINO realização de estudo 

social do caso, o que deverá ser procedido pela equipe multidisciplinar 

forense, no prazo de trinta dias. Após, COLHA-SE o parecer do Ministério 

Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 10 de maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005094-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005094-13.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que o 

demandado não foi citado no endereço declinado na exordial em razão de 

estar em viagem (id. 12442556, p. 14), REDESIGNO a sessão de mediação 

perante o CEJUSC local para o dia 23 de Julho de 2018, às 14h00min. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 11 

de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000691-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGO FIUT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MALHEIRO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

 

1000691-64.2018.8.11.0040 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. 15 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001016-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

 

1001016-39.2018.8.11.0040 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. 15 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório 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)

 

1002825-35.2016.8.11.0040 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 Requerida/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001450-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE CHIARADIA NAVARRO (REQUERENTE)

PAULO JOSE MARTINS MANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILDA AUGUSTA FIGUEIREDO ROCHA OAB - SP253302 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

 

1001450-62.2017.8.11.0040 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/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000360-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA FREITAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLAUDIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

1000360-19.2017.8.11.0040 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. 15 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000284-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA DA SILVA MARTINS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES OAB - 902.219.741-72 

(REPRESENTANTE)
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1000284-58.2018.8.11.0040 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 contestar a reconvenção, no prazo 

legal. 15 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001694-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

 

1001694-25.2016.8.11.0040 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004876-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE PICOLI (EXECUTADO)

RODRIGO BARBOSA CRAIDY (EXECUTADO)

 

1004876-82.2017.8.11.0040 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 efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedida. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000594-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILCE SCARIOT (EXECUTADO)

JOSE GERALDO PANTALEAO NETO (EXECUTADO)

 

Processo nº: 1000594-64.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa de penhora. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005633-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

1005633-76.2017.8.11.0040 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. 15 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003709-64.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE OLIVEIRA BATILIERE (REQUERIDO)

 

1003709-64.2016.8.11.0040 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 efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.638,00 (um mil 

seiscentos e trinta e oito reais), Aqueles que necessitam fazer o 

pagamento devem 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. 

Outras informações podem ser encontradas no ‘Manual da Central de 

Pagamento de Diligências’. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002482-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

 

1002482-39.2016.8.11.0040 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 Requerida/ Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005827-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDIRA ARNORT KAEZALA OAB - RS58926 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO BORGES (REQUERIDO)

 

1005827-76.2017.8.11.0040 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004216-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. MAIOLINO HERNANDES EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO)

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIND. TRAB IND. MET. MEC. MAT. ELET. CUIABA E REGIAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)
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1004216-88.2017.8.11.0040 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 proceder a correta distribuição 

dos Embargos à Execução como ação autônoma, inclusive com 

recolhimento de custas, que deverá tramitar em apenso aos presentes 

autos e não dentro do mesmo. 15 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003332-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. S. D. C. (EXECUTADO)

 

1003332-93.2016.8.11.0040 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131658 Nr: 6590-65.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 95123 Nr: 6951-87.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA LYNE SAMOGIM CAVICHIOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte. Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 42851 Nr: 5612-69.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO ZANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 97459 Nr: 9485-04.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 103722 Nr: 6743-69.2013.811.0040

 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: SORRISO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO MORENO PERAZZONE - 

OAB:66.959, ELISIANE BOTTEGA - OAB:15.397/MT, EMANUELA 

BARBOSA RODRIGUES - OAB:42E562, HOMERO BELLINI JUNIOR - 

OAB:24304/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 110139 Nr: 2386-12.2014.811.0040

 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: DPDEDMG, EVADS, MDDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Rondônia - OAB:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 118380 Nr: 8942-30.2014.811.0040

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BENKOWITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:16807/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que não houve manifestação da Parte Autora.

CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a fim de 

que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 127575 Nr: 3958-66.2015.811.0040

 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: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSPER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TOSTES DE CASTRO 

MAIA - OAB:63440/MG, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9.566-MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:131.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242

 Pois bem. Diante do cenário acima exposto e estando suprido o vício 

relativo à notificação da devedora, outra alternativa não resta a este Juízo 

senão o acolhimento do pedido de decretação de falência da 

ré.Considerando que o decreto da falência empresarial é medida 

excepcional e extremamente gravosa, bem como que princípio basilar da 

Lei de Falência e Recuperação Judicial é o da preservação da empresa, 

especialmente diante dos interesses que em torno dela gravitam, concedo 

à requerido o prazo IMPRORROGÁVEL DE 05 (CINCO) DIAS PARA 

DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA DEVIDAMENTE 

AUTALIZADO, OU AINDA, COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MESMO 

DIRETAMENTE AO CREDOR.Decorrido o prazo acima, com ou sem 

manifestação, conclusos os autos.Cumpra-se IMEDIATAMENTE.Às 

providências.Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 91485 Nr: 3052-81.2012.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GÂBS, NOEMI MACHADO BONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ANGELO STRAMARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA SAGAIS ROSEGHINI - 

OAB:13113/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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO para fins do Artigo 

517 e seus parágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 15763 Nr: 2909-44.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE CRISTINA SILVA TRABA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-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 

EXEQUENTE, para no prazo legal, retirar a CERTIDÃO para fins do Artigo 

517 e seus parágrafos do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 119235 Nr: 9494-92.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUILES MAFINI ou AQUILIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

ISABELA BRESSAN MANZ - OAB:16895-0/MT, LUIS CARLOS NESPOLI 

JUNIOR - OAB:19139, MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - 

OAB:13462/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Autos n. 9494-92.2014.811.0040 – Código: 119235.

 Vistos etc.

 Em que pese a manifestação do patrono dos demandados de fl. 626, 

verifica-se que o mesmo não comprovou satisfatoriamente o determinado 

no art. 112 do CPC , haja vista que nada encartou a fim de comprovar que 

ao menos houve a tentativa de comunicação dos mandantes acerca da 

renúncia.

 Desta feita, INTIME-SE o douto causídico para demonstrar a cientificação 

dos mandantes, na forma do art. 112 do CPC.

 Comprovado nos autos a ciência dos mandantes/requeridos e, decorrido 

o prazo de 10 (dez) dias sem que tenha sido regularizada a 

representação processual, INTIMEM-SE os demandados para que sanem a 

irregularidade, bem como para se manifestarem quanto ao pleito de fls. 

630/631, no prazo de 10 (dez) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 14 de Maio 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.: 97241 Nr: 9255-59.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MARIA SIMIÃO - 

OAB:12362-A, ISIS SUERLEY PERNOMIAN - OAB:7.534

 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 trazer aos autos o endereço atualizado da parte requerente a fim de 

que seja realizado Estudo Social.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 190743 Nr: 4556-15.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMEIDA SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:273843/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 4556-15.2018.811.0040 - Código Apolo: 190743.

 Vistos etc.

 Tendo em vista que já houve homologação do quadro geral de credores 

nos autos principais, recebo a presente como ação ordinária visando a 

habilitação de crédito retardatário em processo de recuperação judicial.

 CITE-SE a requerida para, querendo, no prazo legal contestar a ação, 

advertindo-a que não sendo contestada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados na inicial, tudo na forma dos arts. 335 e 344 do atual CPC.

 Oportunamente, INTIME-SE o Administrador Judicial para manifestação, no 

prazo legal.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Em seguida, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129346 Nr: 4965-93.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO CONSTRUTORA LTDA EPP, JOÃO 

HELIO MACHADO JAQUES, MARA LUCIA BERIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Autos n. 4965-93.2015.811.0040 - Código Apolo: 129346.

 Vistos etc.

 Em análise dos autos, deflui-se que a demandada Espaço Construtora 

LTDA - EPP além de contestar a ação contra si ajuizada, ofertou 

reconvenção, entretanto, deixou de recolher as custas processuais.

 Assim, DETERMINO a intimação da mesma para que proceda ao 

recolhimento das custas e taxa devidas, sob pena de indeferimento da 

reconvenção e consequente extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104588 Nr: 7655-66.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MIGUEL MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, CRISTINA CIBELI DE 

SOUZA SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B/MS, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - 

OAB:13.714/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 Autos n. 7655-66.2013.811.0040 – Código: 104588.

 Vistos etc.

 DEFIRO a penhora do imóvel indicado no petitório de fls. 103/104, cuja 

matrícula se encontra acostada à fl. 106.

 Lavrado o termo de penhora, INTIME-SE o exequente a comprovar o 

registro da penhora na matrícula (art. 844, do CPC).

 INTIME-SE também o cônjuge da executada, salvo se casados em regime 

de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do CPC.

 Cumpridas as providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e intimação, devendo ser intimadas as partes, inclusive, 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.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 14 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139090 Nr: 10168-36.2015.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO 

- OAB:MT 17.232, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:17739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Autos nº 10168.36.2015.811.0040 (Cód. 139090)

Requerente: Silvia Salviano Santos Nicareta

Requerido: Renato Nicareta

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso promovida por Silvia Salviano 

Santos Nicareta em face de Renato Nicareta, ambos qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial de fls. 05/08, 

instruída com os documentos de fls. 09/48.

Despacho inicial, fl. 49.

Citado, o requerido apresentou Contestação e Recovenção, fls. 64/80, 

acompanhados dos documentos de fls. 81/187.

Impugnação à Contestação e Contestação à Reconvenção, fls. 188/192.

A seguir, Impugnação à Contestação a Reconvenção, fls. 194/201.

Seguindo, às fls. 202/203 decretou-se o divórcio do casal e, no mais, foi o 

processo saneado, determinando-se a avaliação judicial do imóvel em 

discussão.

Procedeu-se a avaliação do bem imóvel, consoante auto de fl. 220/223.

O requerido manifestou sua concordância quanto a avaliação realizada, fl. 

225.

De outro norte, a autora manifestou-se sobre a avaliação à fls. 226/227, 

oportunidade em que não impugnou a avaliação realizada, além do que 

apresentou proposta de pagamento de valor de forma parcelada.

De pronto, homologo a avaliação judicial do bem para que surta os 

regulares efeitos de legalidade.

No mais, tendo a parte autora manifestado interesse em compor-se de 

forma amigável com o requerido, visando por fim ao litígio, designo 

audiência de conciliação perante o CEJUSC para o dia 16 de Julho de 

2018, às 15:00 horas.

Intimem-se. Às providências.

 Sorriso/MT, 14 de Maio 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.: 109920 Nr: 2206-93.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA, JEAN CARLOS ROVARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA REAL LTDA ou REALTERRA - 

TERRAPLANAGEM LTDA - ME, GISELA POSSOBOM ROSA, SOLANGE 

JANETE CARVALHO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-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 legal, manifeatar-se acerca do pedido da parte 

devedora de substituição da penhora (fls. 231/236).

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006278-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M D NORTE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Processo: 1006278-04.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 30.020,54; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que 

a Contestação é tempestiva, por isso procedo a intimação da parte 

requerente para, querendo, impugnar a Contestação. SORRISO, 15 de 

maio de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003712-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ FRANCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23368-B (ADVOGADO)

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Processo: 1003712-82.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[BANCÁRIOS, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, PROVAS]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico e 

dou fé que a Contestação é tempestivamente, por isso procedo a 

intimação da parte requerente para, querendo apresente impugnação à 

contestação. SORRISO, 15 de maio de 2018 MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES Analista Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - 

CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004802-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ANDRE TRANSP E COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONSANTO DO BRASIL LTDA (RÉU)

João Paulo Araújo Santos (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA VITORIA RIBEIRO TERRA FRANKLIN OAB - MG50858 

(ADVOGADO)

 

CERTIFICO e dou fé que a correspondência enviada a parte requerida 

João Paulo Araújo Santos retornou como ausente, desta forma, procedo a 

intimação da parte requerente para requerer o que de direito quanto a 

citação do requerido. Sorriso, 15 de maio de 2018. Michelle Toscano de 

Brito Marques - Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005205-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CARLOT (DEPRECADO)

LILIANE CARLOT (DEPRECADO)

OSMAR ANTONIO CARLOT (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, para nova tentativa 

de citação/intimação, retirando-se a respectiva guia de pagamento no site 

do Tribunal de Justiça: www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o 

comprovante de depósito nos autos. Sorriso, 15 de maio de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002422-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA CAS (EMBARGANTE)

MARCELO FERNANDES (EMBARGANTE)

AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG OAB - MT0006312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002422-95.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: AGRO TERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 

LUCIANO DA CAS, MARCELO FERNANDES EMBARGADO: FMC QUIMICA 

DO BRASIL LTDA. Vistos etc. Verifica-se que a parte autora pugna pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita. No caso em vertente, 

malgrado a evidência da falta de pressupostos para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 

99, §2º, do Código de Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à 

parte autora que comprove efetivamente a insuficiência alegada, para 

posterior análise do pedido de concessão do benefício. Isso porque da 

declaração de pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o 

pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará 

prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a 

concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. Assim, cabe 

ao magistrado no uso dos elementos presentes nos autos ponderar 

acerca do acesso gratuito a justiça. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve ser aplicado 

de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação 

sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais possa ser 

relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade do deferimento da justiça gratuita, considerando 

para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, 

Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para fins e prazo do artigo 321 do 

mesmo CPC, intime os autores, por meio de seu advogado mediante 

publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 98 do NCPC, 

trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, bem como 

outros documentos que entender pertinente, sob pena de indeferimento do 

benefício e obrigação de recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei 

Estadual 7.603/01. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1002417-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO NUTRIBRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES BARRETA LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILVANA DESCONSI (TESTEMUNHA)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar 

o pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 15 de maio de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000462-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS PINHO (EMBARGANTE)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

ANGELITA STIEVEN PINHO (EMBARGANTE)

ALINE SCHEVINSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHESTER RICARDO AGOSTINI OAB - MT0012699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000462-07.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: JOSE MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, JOSE 

MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO EMBARGADO: XAXIM 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos, e etc. Pretende a parte autora 

a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que não possui 

condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo 

próprio ou de sua família. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem 

manifestado entendimento no sentido de que o pedido de assistência 

judiciária pode ser feito mediante simples afirmação na própria petição e, 

havendo dúvidas sobre a veracidade das alegações do requerente, nada 

impede de ordenar a comprovação do estado de pobreza, com a finalidade 

de avaliar as condições para o deferimento ou não do benefício, já que 

implica simples presunção iuris tantum, suscetível de ser elidida mediante 

prova em contrário (AgRg no Resp 555.917/AC, Rel. Min. Herman 

Benjamin, Segunda Turma). Não obstante a regra do artigo 99, § 3º do 

Código de Processo Civil ao prever que “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência exclusivamente por pessoa natural”, nada 

impede que seja determinado à parte a comprovação de suas alegações. 

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES 

DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. REMUNERAÇÃO E PATRIMÔNIO 

INCOMPATÍVEIS. SÚMULA 7/STJ. 1. A simples declaração do interessado 

no sentido de que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, por se tratar de 

presunção relativa, pode ser afastada pelo julgador, fundamentadamente. 

2. A conclusão das instâncias ordinárias, no sentido de que a 

remuneração e o patrimônio da ora recorrente contrariam a sua afirmação 

de carência de recursos para arcar com as custas do processo, não 

pode ser revista no âmbito do recurso especial, por demandar o reexame 

do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 423.252/MG, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/08/2014, DJe 19/08/2014) Em vista disso, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 dias, juntar aos autos os seus três últimos comprovantes 

de rendimentos, três últimas declarações de Imposto de Renda, Certidões 

do Detran e Registro de Imóveis da Comarca, a fim de que se possa 

analisar, em profundidade, se fazem jus aos benefícios da gratuidade 

judiciária. Com efeito, no mesmo prazo, a parte autora pode optar por 

efetuar o pagamento das custas sem proceder aos esclarecimentos acima 

determinados. Advirta-se que caso não seja confirmada a situação de 

pobreza a parte autora poderá ser condenada ao pagamento até o 

décuplo das custas judiciais a título de multa (art. 100, parágrafo único do 

CPC). Após o decurso do prazo, conclusos para deliberação. Intimem-se. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001673-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Processo: 1001673-49.2016.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[SEGURO]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico e dou fé que a Contestação é 

tempestiva, por isso impulsiono os presentes autos para intimar a parte 

requerente para, querendo, impugnar à Contestação. SORRISO, 15 de 

maio de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO MARQUES Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61326 Nr: 4619-21.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo para as partes: requerente e 

requerida se manifestarem sobre os honorários periciais de fls. 335/339, 

por isso procedo a intimação da parte autora para, nos termos da decisão 

de fl. 229, efetuar o depósito integral do valor devido pelos honorários.

Sorriso - MT, 14 de maio de 2018.

Escrivã(o)/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47267 Nr: 4195-47.2008.811.0040

 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: IDFTDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRN, PMDS

 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: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 482, XII, § 7º, I - CGJ, IMPULSIONO 

OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE APELADA, PARA 

OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40288 Nr: 3114-97.2007.811.0040

 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: AGMAR RODRIGUES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECÂNICA BAZANELLA 

LTDA, VALDIR BAZANELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos INTIMANDO a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à Contestação no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61469 Nr: 4762-10.2010.811.0040

 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: CENTRO OESTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI POTRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação apresentada nos autos, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000238-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT0006347A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (REQUERIDO)

EDSON GUSTAVO STARLICK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000238-40.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 4.952.059,78; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA 

(183)/[LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LOUIS 

DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. Parte Ré: REQUERIDO: EDSON 

GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK VISTOS. 

Tratando-se de produto perecível, nos termos do artigo 852, II, do CPC, 

AUTORIZO a alienação antecipada dos grãos arrestados, pelo VALOR DA 

COTAÇÃO OFICIAL DO DIA da transação, expedindo-se ALVARÁ para 

tanto, consignando no alvará que o preço deverá ser depositado, 

diretamente pelo comprador, NA CONTA ÚNICA VINCULADA AO 

PROCESSO, descontado o valor devido pela armazenagem, que deverá 

ser quitado diretamente junto ao proprietário do armazém, juntando-se 

cópia da operação aos autos. A propósito, vejamos o julgado abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BUSCA E APREENSÃO - PRETENSÃO DE 

ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM APREENDIDO - INDEFERIMENTO PELO 

JUÍZO SINGULAR - DECISÃO REFORMADA - EXISTÊNCIA DE RISCO DE 

PERECIMENTO IMEDIATO - MEDIDA PREVENTIVA - RECURSO PROVIDO. É 

fato notório que o bem apreendido - soja a granel - é produto perecível, 

por se tratar de produto de origem vegetal e, assim, mesmo estando 

custodiado em local adequado e perante depositário nomeado que 

prometeu zelar e guardar o mesmo até decisão final do processo, não 

deixa de sofrer a ação do tempo. Havendo risco de perecimento do bem 

depositado, deve ser autorizada a alienação antecipada do bem, visando o 

interesse de ambas as partes, isto sem considerar a venda ensejará em 

grande economia dos dispêndios com o armazenamento. Recurso 

conhecido e provido (TJMT, AI 118016/2010, DR. MARCELO SOUZA DE 

BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

09/05/2012, Publicado no DJE 17/05/2012) - destaquei. Consigne-se, 

ainda, que o Oficial de Justiça deverá acompanhar o carregamento e 

lavrar certidão do volume/montante apurado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003613-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JONES MAURO FERRONATTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003613-49.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 133.800,70; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: JONES MAURO FERRONATTO VISTOS. 1.) Por ora, defiro o 

pedido de dilação de prazo por mais 20 dias para que a parte exequente 

apresente planilha atualizada do débito remanescente. 2.) Acostada a 

informação nos autos, renove-se intimação da parte executada para 

pagamento, nos mesmos moldes do despacho inicial. 3.) Decorrido o 

prazo, venham conclusos para análise do pedido de alvará. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000914-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA OAB - MT0006347A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000914-85.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.402.104,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA BARBIERI 

STARLICK VISTOS. Tratando-se de produto perecível, nos termos do 

artigo 852, II, do CPC, AUTORIZO a alienação antecipada dos grãos 

arrestados, pelo VALOR DA COTAÇÃO OFICIAL DO DIA da transação, 

expedindo-se ALVARÁ para tanto, consignando no alvará que o preço 

deverá ser depositado, diretamente pelo comprador, NA CONTA ÚNICA 

VINCULADA AO PROCESSO, descontado o valor devido pela 

armazenagem, que deverá ser quitado diretamente junto ao proprietário do 

armazém, juntando-se cópia da operação aos autos. A propósito, vejamos 

o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - BUSCA E APREENSÃO 

- PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA DO BEM APREENDIDO - 

INDEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - DECISÃO REFORMADA - 

EXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO IMEDIATO - MEDIDA PREVENTIVA 

- RECURSO PROVIDO. É fato notório que o bem apreendido - soja a granel 

- é produto perecível, por se tratar de produto de origem vegetal e, assim, 

mesmo estando custodiado em local adequado e perante depositário 

nomeado que prometeu zelar e guardar o mesmo até decisão final do 

processo, não deixa de sofrer a ação do tempo. Havendo risco de 

perecimento do bem depositado, deve ser autorizada a alienação 

antecipada do bem, visando o interesse de ambas as partes, isto sem 

considerar a venda ensejará em grande economia dos dispêndios com o 

armazenamento. Recurso conhecido e provido (TJMT, AI 118016/2010, 

DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2012, Publicado no DJE 17/05/2012) - 
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destaquei. Consigne-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá 

acompanhar o carregamento e lavrar certidão do volume/montante 

apurado. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002202-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002202-97.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO (32)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE AÉREO, 

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS Parte Ré: RÉU: UNIC 

SORRISO LTDA VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os documentos 

que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita, mesmo porque se trata de advogado atuando em causa própria. 

2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte 

autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002236-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLS TRANSPORTES EIRELI - ME (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANO MARCELO GONGORA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002236-72.2018.8.11.0040. AUTOR: 

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RÉU: FLS 

TRANSPORTES EIRELI - ME Vistos. 1) RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. 2) 

CITE-SE a parte requerida para pagamento do valor pleiteado, no prazo de 

quinze (15) dias, devendo constar no mandado que, se não houver 

pagamento ou não forem opostos embargos no mesmo prazo, 

constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o 

mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). 3) Fixo, desde já, 

honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. Consigne-se que, 

caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo legal, ficará isenta 

de custas (701, § 1º, NCPC). Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002136-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSENIR TEIXEIRA OAB - SP125253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002136-20.2018.8.11.0040. AUTOR: 

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH RÉU: CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP VISTOS. 1. 

Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam como incompatíveis com a condição de hipossuficiente que a lei 

exige para a concessão das benesses da justiça gratuita. Ademais, a 

concessão do benefício a pessoas jurídicas é situação excepcional que 

deve ser concretamente demonstrada nos autos. 2. Assim, com 

fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à parte embargante o 

prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos requisitos 

necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento das custas 

iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002453-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS SCATAMBULI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002453-18.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ROBERTO CARLOS 

SCATAMBULI VISTOS. 1. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, para que, 

no prazo de 15 dias, promova o recolhimento das custas iniciais e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002457-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA KAREN SAUER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002457-55.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUANA KAREN SAUER VISTOS. 1. INTIME-SE a parte exequente, via DJE, 

para que, no prazo de 15 dias, promova o recolhimento das custas iniciais 

e taxa judiciária, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002439-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCEDIA TERESINHA BEE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA BEE DE SOUZA PINTO OAB - MT0008011A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI TEREZINHA CENCI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002439-34.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LEOCEDIA TERESINHA BEE RÉU: SIRLEI TEREZINHA CENCI VISTOS. 1. 

INTIME-SE a parte requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 

promova o recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1002152-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVORI NEORI NARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILENE MOURA DE LIMA (REQUERIDO)

ATILANIO ALBINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002152-71.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: NOTIFICAÇÃO (1725)/[Intimação / 

Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: IVORI 

NEORI NARDINO Parte Ré: REQUERIDO: ATILANIO ALBINO DA SILVA, 

ROSILENE MOURA DE LIMA VISTOS. Cuida-se de notificação judicial 

proposta por IVORI NEORI NARDINO em face de ATILÂNIO ALBINO DA 

SILVA e ROSILENE MOURA DE LIMA, devidamente qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na exordial. Com a inicial vieram os 

documentos de Id 12949774 a Id 12949473. Vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas judiciais preliminares. Pois bem. 

Prefacialmente, cumpre consignar que consiste a notificação na 

cientificação que se faz a outrem, conclamando-o a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa. Nesta medida, pela notificação, o que se faz é a 

comprovação solene de uma declaração de vontade, para atingir-se um 

fim de direito material, nunca se consubstanciando em comando ou numa 

ordem do juiz. Assim, DEFIRO a notificação na forma requerida e posta em 

juízo, na forma do artigo 726 do NCPC. INTIMEM-SE os requeridos da 

presente notificação, via mandado. Efetivada a notificação e decorrido o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que deverá ser certificado, 

ENTREGUE-SE cópia do feito ao autor, observando-se as formalidades 

legais, nos termos do art. 729 do Código de Processo Civil. Caso seja 

requerido, PUBLIQUE-SE a presente notificação em edital (art. 726, § 1º do 

CPC), bastando, para tanto, simples manifestação do Notificante em 

cartório, tudo às suas expensas. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000453-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000453-45.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SORRISO LOTEAMENTO URBANO LTDA RÉU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A. VISTOS. 1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, para que 

apresente impugnação à contestação, no prazo legal. 2. Após, renove-se 

conclusão. 3. Cumpra-se. SORRISO, 14 de maio de 2018. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004341-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RAITER TIECHER (AUTOR)

RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO NASSAR FRUTUOSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIAN BARICHELLO OAB - MT0006512A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004341-56.2017.8.11.0040. AUTOR: 

PATRICIA RAITER TIECHER, RAITER COMERCIO E REPRESENTACOES 

LTDA - ME RÉU: LEONARDO NASSAR FRUTUOSO VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão sugerir pontos controvertidos. 2. Com as manifestações, tornem 

conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado 

(art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001076-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RAFAEL PINTO DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001076-46.2017.8.11.0040. AUTOR: 

IGOR RAFAEL PINTO DE AGUIAR RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, tendo a parte autora deixado transcorrer em 

branco o prazo para apresentação de impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação ausência de interesse 

de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da 

via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 
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CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003390-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS SANTOS ROSENDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003390-96.2016.8.11.0040. AUTOR: 

VANDERLEI DOS SANTOS ROSENDO RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, tendo a parte autora deixado transcorrer em 

branco o prazo para apresentação de impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação ausência de interesse 

de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da 

via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002312-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/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)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002312-33.2017.8.11.0040. AUTOR: 
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NOELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a 

parte autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação 

de impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002657-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FERRAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002657-96.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ANA FLAVIA FERRAIS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente 

recebida. Foi apresentada contestação, tendo a parte autora deixado 

transcorrer em branco o prazo para apresentação de impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Antes da análise do 

mérito, e considerando que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT compareceu espontaneamente ao feito, defiro o pedido formulado, 

alterando o polo passivo da demanda, conforme pleiteado, para constar, 

como representante processual no polo passivo a SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Quanto à alegação ausência de 

interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 
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partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001664-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIAS SOARES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001664-87.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ABDIAS SOARES VIANA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se 

de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi apresentada 

contestação, tendo a parte autora deixado transcorrer em branco o prazo 

para apresentação de impugnação à contestação. É o relatório. Passo a 

sanear o feito. Quanto à alegação ausência de interesse de agir, restando 

evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional 

no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a 

alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que 

é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar 

o resultado almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, 

não constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório 

DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, 

precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – 

DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA 

DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – 

INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ 

– LAUDO PERICIAL – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 

474/STJ – TETO MÁXIMO – RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é 

parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as 

seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento 

das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de 

trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Não 

ocorre falta do interesse de agir ante ao não esgotamento da via 

administrativa para o pleito judicial da indenização, pois, tal matéria há 

muito já tem entendimento pacífico nos Tribunais e no art.5º, XXXV da 

Constituição Federal. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da 

ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão sofrida pela vítima, 

deve ser utilizado o percentual apresentado pelo médico legista para a 

quantificação da lesão e o devido arbitramento da indenização, podendo 

ser somados os valores atinentes a mais de uma lesão, porém, respeitado 

o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no 

DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Também 

não prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes comprovam que a parte autora reside nesta 

Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem apreciadas 

ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O 

PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002489-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TREVISOL RACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEO AUGUSTO TRECENTI (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002489-60.2018.8.11.0040. AUTOR: 

TREVISOL RACOES LTDA RÉU: ALFEO AUGUSTO TRECENTI VISTOS. 1.) 

INTIME-SE a parte autora, via DJE, para recolhimento das custas iniciais e 

taxa judiciária, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 

2.) Cumpra-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002208-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES GARCETE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LOCATELLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002208-41.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ELIANE SOARES GARCETE RÉU: VANDERLEI LOCATELLI VISTOS. 1.) 

Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual passo 

ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As partes 

litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não 

havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem 

corrigidas. 2.) Ausentes preliminares, fixo como PONTOS 

CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial e contestação. 3.) Em 

prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova oral, consistente 

em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes. Para 

tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

designando desde logo o DIA 16 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16:00 HORAS 

para audiência de instrução, debates e julgamento. 4.) Ressalto que 

caberá aos próprios advogados das partes intimar as respectivas 

testemunhas para comparecimento à audiência, independentemente de 

intimação judicial, consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do 

NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo 

legal. Consigno que as partes deverão comparecer para prestar 

depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, 

do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e consignando-se 

no mandado a advertência contida no citado artigo. 5.) CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000944-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZAMPIRAO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000944-86.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: KATIA CORDEIRO INVENTARIADO: FABIO ZAMPIRAO 

VISTOS. 1.) Diante da manifestação da Fazenda Pública Estadual em Id 

11377609, intime-se a inventariante, na pessoa de seus advogados, para 

providenciar o devido cumprimento, no prazo de 30 dias. 2.) Após, 

renove-se vista à PGE. 3.) Cumpra-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002399-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RIVELINO ANTONIO DE MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TASSIA CAROLINA DE SOUZA OURIQUE PUDRICH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002399-86.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: RIVELINO ANTONIO DE MACEDO REQUERIDO: TASSIA 

CAROLINA DE SOUZA OURIQUE PUDRICH VISTOS. 1.) Autos com trâmite 

correto e regular até o momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO 

DO FEITO, na forma do artigo 357 do NCPC. As partes litigantes são 

legítimas e estão bem representadas nos autos, não havendo 

irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem corrigidas. 2.) 

Ausentes preliminares, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS as 

matérias já levantas na inicial e contestação. 3.) Em prosseguimento ao 

feito, DEFIRO a produção de prova oral, consistente em oitiva de 

testemunhas e depoimento pessoal das partes litigantes. Para tanto, nos 

termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para que as partes apresentem rol de testemunhas, designando desde 

logo o DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13:30 HORAS para audiência de 

instrução, debates e julgamento. 4.) Ressalto que caberá aos próprios 

advogados das partes intimar as respectivas testemunhas para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal. Consigno que as 

partes deverão comparecer para prestar depoimento pessoal, sob pena 

de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as 

suas intimações pessoais, e consignando-se no mandado a advertência 

contida no citado artigo. 5.) CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000795-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ZAMPIRAO (RÉU)

P. A. C. Z. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000795-90.2017.8.11.0040. AUTOR: 

KATIA CORDEIRO RÉU: FABIO ZAMPIRAO, PABLO ANTONIO CORDEIRO 

ZAMPIRÃO VISTOS. 1.) Autos com trâmite correto e regular até o 

momento, motivo pelo qual passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do 

artigo 357 do NCPC. As partes litigantes são legítimas e estão bem 

representadas nos autos, não havendo irregularidades e/ou nulidades 

procedimentais a serem corrigidas. 2.) Ausentes preliminares, fixo como 

PONTOS CONTROVERTIDOS as matérias já levantas na inicial e 

contestação. 3.) Em prosseguimento ao feito, DEFIRO a produção de prova 

oral, consistente em oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das 

partes litigantes. Para tanto, nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC, fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, designando desde logo o DIA 05 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

14:15 HORAS para audiência de instrução, debates e julgamento. 4.) 

Ressalto que caberá aos próprios advogados das partes intimar as 

respectivas testemunhas para comparecimento à audiência, 

independentemente de intimação judicial, consoante a regra descrita no 

art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as hipóteses descritas no § 4º do 

mesmo dispositivo legal. Consigno que as partes deverão comparecer 

para prestar depoimento pessoal, sob pena de confesso, nos termos do 

art. 385, § 1º, do NCPC, determinando as suas intimações pessoais, e 

consignando-se no mandado a advertência contida no citado artigo. 5.) 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001927-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA RODRIGUES DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001927-85.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ROSELI DE FATIMA RODRIGUES DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Inicial 

devidamente recebida. Foi apresentada contestação, tendo a parte autora 
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deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação de impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Considerando que a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT compareceu 

espontaneamente ao feito, defiro o pedido formulado, alterando o polo 

passivo da demanda, conforme pleiteado, para constar, como 

representante processual no polo passivo a SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Quanto à alegação ausência de 

interesse de agir, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000467-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000467-63.2017.8.11.0040. AUTOR: 

NELI NOGUEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Inicial devidamente recebida. Foi 

apresentada contestação, tendo a parte autora deixado transcorrer em 

branco o prazo para apresentação de impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Considerando que a Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT compareceu espontaneamente ao feito, 

defiro o pedido formulado, alterando o polo passivo da demanda, conforme 

pleiteado, para constar, como representante processual no polo passivo a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. Quanto à 

alegação ausência de interesse de agir, restando evidentemente 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, deve ser afastada a alegação de 

carência da ação por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Também não 

prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes nos autos comprovam que o autor reside 

nesta Comarca. Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 
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desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000801-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIOMAR RIZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000801-97.2017.8.11.0040. AUTOR: 

EDIOMAR RIZZI RÉU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, 

em substituição legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 173796 Nr: 5559-39.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL - OLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BIELESCKI, SANTO BIELESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO RODRIGUES - 

OAB:3.526-A-MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito do complemento de diligência do oficial de justiça no valor de R$ 

140,00 (cento e quarenta reais), devendo, para tanto, acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CG, BEM COMO PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE 

A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 15, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de devolução da Deprecata.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 29814 Nr: 4301-14.2005.811.0040

 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): BAISE & BAISE LTDA, ANDREA CHRISTINA DE 

MELO BAISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 273.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58187 Nr: 1664-17.2010.811.0040

 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): ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 105768 Nr: 8857-78.2013.811.0040

 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: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Vistos.

Defiro o requerido às fls. 80/81, INTIME-SE o executado para que indique a 

correta localização dos bens, sob pena de aplicação de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, no cumprimento da obrigação, 

limitando-se ao montante de 20% do valor da causa.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 137208 Nr: 9234-78.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANS NORTE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA -EPP, 

MOISES LIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A - (BANCO VOLVO 

(BRASIL) S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 VISTOS.

CUMPRA-SE conforme determinado nos autos de Código nº. 190750.

Após, conclusos para sentença.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 143592 Nr: 585-90.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE ARRUDA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOGLY ADAS COSTA - 

OAB:18.094 OAB/MT, RODOLFO FAVRETTO LOFFI - OAB:16267

 VISTOS.

1- Inicialmente, DETERMINO as alterações necessárias para alteração 

processual, a fim de que passe a constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença.

2- Observada a regra do art. 513, § 1º, inciso II, do NCPC, INTIME-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas processuais.

3- Fica a parte executada desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC.

4- Decorrido o prazo e não havendo pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%).

5- Em sendo efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e 

os honorários previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC).

6- Não sendo efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a 

planilha de cálculo atualizada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou 

EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 

523, NCPC).

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 4700-04.2009.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, RESL, VANESSA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MOREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNACIO 

VIEIRA - OAB:13510/O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 188,43, a que foi condenado, a efetuar o 

pagamento das custas pro rata, nos termos da r. sentença de fls.195, 

sendo que o valor refere-se as custas judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher o campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor todas das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 124688 Nr: 2208-29.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUAÇU COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS 

LTDA - ME, SHIRLENE BATISTA ARAUJO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTOVÃO SOARES 

CAVALCANTE NETO - OAB:44134, GUILHERME CALVO CAVALCANTE 

- OAB:45291

 Processo/Código: 124688 Visto/MP Considerando que a parte requerida 

fora devidamente citada e, contudo, permaneceu inerte e não opôs 

embargos no prazo legal, mister faz a conversão do feito em execução. 

Da Conversão Havendo certificação nos autos acerca da ausência de 

oposição de Embargos pela(s) parte(s) requerida(s) no prazo e forma 

legais, incidindo, doravante, o regramento do artigo 702, § 8º do CPC, pelo 

qual constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma do Título II do Livro I da Parte Especial, do CPC. 

Destarte, preenchido os requisitos do art. 524ss do CPC, determino a 

regular INTIMAÇÃO da parte requerida, para que, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, proceda ao pagamento atualizado do quantum debeatur, 

acrescido de custas, se houver, conforme art. 523ss do CPC. A intimação 

em testilha dar-se-á por meio do(a/s) advogado(a/s) constituído ou dativo 

através de uma única publicação no DJE ou, sendo caso de atuação do 

MPE ou DPE, mediante ciência pessoal do seu membro. Transcorrido o 

prazo acima sem o pagamento voluntário, conforme o disposto no art. 525 

do CPC, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. (...) Cumpra, providenciando e expedindo 

o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 12 de maio de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103741 Nr: 6765-30.2013.811.0040

 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: ABADIAS GOMES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MAGRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Ação Declaratória de Resilição Contratual c/c Perdas e Danos 

com Pedido de Busca e Apreensão promovido por ABADIAS GOMES DE 

MOURA, em face de WILSON MAGRO FILHO, todos qualificados nos 

autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 39/42), a parte autora permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda. Às 

fls. 40 o advogado informou não ter mais contato com a parte autora, 

concordando com a extinção do feito.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

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 autora.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 83359 Nr: 2369-78.2011.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREFORT CONSTRUTORA LTDA - ME, 

MARILEI APARECIDA KEMPFER FORMEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584 

B

 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

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial em título executivo judicial, nos 
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termos do artigo 701, § 2º, do NCPC, com incidência de correção 

monetária pelo índice INPC, a partir do vencimento da obrigação, além de 

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida. Como 

consequência, resolvo o mérito da presente demanda, na forma do art. 

487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento 

das custas judiciais e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o trânsito em julgado, convertido 

o mandado inicial em executivo, este passará a tramitar segundo o rito 

especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, devendo a parte exequente, caso 

tenha interesse no prosseguimento da cobrança, apresentar o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma da 

lei.Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51445 Nr: 1763-21.2009.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:4.867-A

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

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

condenando a parte requerida ao pagamento de R$10.968,75 (dez mil, 

novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores recebidos administrativamente.CONDENO a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em 10% sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º do CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53679 Nr: 3924-04.2009.811.0040

 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: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na inicial (R$ 1.269,64) em título 

executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC, com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Como consequência, resolvo o mérito da presente 

demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, convertido o mandado inicial em executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, 

devendo a parte exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da 

cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma da lei.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 3915-08.2010.811.0040

 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: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR OLIVO SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

reconhecendo a prescrição ao caso e resolvendo o mérito desta 

demanda, na forma do artigo 487, incisos I e II, do NCPC. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC, ficando a exigibilidade 

suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade judiciária.Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos.Havendo apelação, proceda na forma do artigo 

1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60558 Nr: 3855-35.2010.811.0040

 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: GRAMKOW E GRAMKOW LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSE SALETE FAVARO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

reconhecendo a prescrição ao caso e resolvendo o mérito desta 

demanda, na forma do artigo 487, incisos I e II, do NCPC. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC, ficando a exigibilidade 

suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade judiciária.Após o 

trânsito em julgado, nada mais sendo requerido no prazo de 15 dias, 

arquivem-se os autos.Havendo apelação, proceda na forma do artigo 

1.010 do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 82674 Nr: 1594-63.2011.811.0040

 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: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FRANCIO, OTÁVIO A. DE 

OLIVEIRA PUBLICIDADE, OTÁVIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 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

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA 

PARA FORNEÇER O RESUMO/MINUTA DA INICIAL NO PRAZO DE 05 DIAS, 

DEVENDO O MESMO SER ENCAMINHADO NO E-MAIL 

sor.3vara@tj.mt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92642 Nr: 4279-09.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 
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MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

REQUERIDA PARA INFORMAR SEU ENDEREÇO ATUALIZADO PARA FINS 

DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DESIGNADA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101037 Nr: 3866-59.2013.811.0040

 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: TEREZA DAVILA DE OLIVEIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102974 Nr: 5942-56.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDACIR ANTONIO FANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOESIO PERES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRAGA BATISTA 

REZENDE DE CARVALHO - OAB:30651, SÍLVIO BEZERRA DA SILVA - 

OAB:10648, THIAGO MATIAS GOMES - OAB:43977

 Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, e assim o faço para constituir o débito apontado na peça inaugural, 

referente aos cheques de fls. 17 e 19, em título executivo judicial, na 

forma do art. 701, § 2º, do NCPC, com incidência de correção monetária 

pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação 

válida. Como consequência imediata, resolvo o mérito da presente 

demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC, c.c. artigo 

86, p. único, do mesmo diploma legal.Após o trânsito em julgado, 

convertido o mandado inicial em executivo, este passará a tramitar 

segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, devendo a parte 

exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da cobrança, 

apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma 

da lei.Havendo apelação, proceda na forma do art. 1.010 do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 55205 Nr: 5446-66.2009.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W S MADEIRAS LTDA, NESTOR MIGUEL 

WERLANG, JOSE AUGUSTO WERLANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do alvará eletrônico de fls. 187 justifique o exequente o requerido 

às fls. 192/192v no prazo de 10 (dez) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 120133 Nr: 10153-04.2014.811.0040

 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: BRUNO ALOÍSIO HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ANTÔNIO ATTIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para impor à 

parte requerida a obrigação de fazer, consistente na transferência do 

veículo motocicleta Yamaha/RD 135, de placa ACL 8217 para o seu nome, 

no prazo de 30 dias, bem como para condenar a parte requerida a restituir 

ao autor os valores gastos com impostos do bem, devidamente 

atualizados e acrescidos de juros moratórios. Como consequência, julgo 

extinto o feito, com exame de mérito, na forma do artigo 487, I, 

NCPC.CONDENO a parte vencida ao pagamento das custas, despesas e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Havendo recurso de apelação, 

intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, com 

posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000623-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEIA DE SOUZA COSTA OAB - MT21272/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. O. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE INTIMAÇÃO EVENTUAIS HERDEIROS E 

INTERESSADOS PRAZO: 15 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados do processo: Processo: 

1000623-17.2018.8.11.0040; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[SUCESSÃO]. Partes do processo: REQUERENTE: 

CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO REQUERIDO: IRACI DE OLIVEIRA 

MORAIS Finalidade: INTIMAÇÃO DOS EVENTUAIS HERDEIROS, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 737, PARÁGRAFO 1º DO CPC, DA PRESENTE AÇÃO 

DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO 

PARTICULAR, DO DE CUJUS IRACI DE OLIVEIRA MORAIS Resumo da 

Inicial: O autor da herança faleceu em 14/12/2017 conforme demonstrado 

pela certidão de óbito em anexo (certidão de óbito - doc. 03), o falecido 

por meio de testamento particular (testamento particular – doc. 04) nomeou 

como sua única herdeira Clotilde Maria de Meira, isto por quê o “de cujus” 

não tinha nenhum parente consanguíneo descendente ou ascendente. 

Desde que o falecido chegou a Sorriso/MT, em meados dos anos 90 

(noventa) até o presente momento, houveram inúmeras tentativas de 

encontrar algum parente por parte de amigos do falecido, pois o mesmo já 

tinha idade avançada, quando foi resgatado vivendo a beira de um rio, por 

uma equipe da Secretária de Assistência Social do Município e mesmo 

ganhando uma casa de um programa de habitação, necessitava de 

acompanhamento e cuidados, o que nem sempre foi possível, haja vista, 

que o finado tinha como renda apenas uma aposentadoria que lhe permitia 

precariamente a subsistência, sendo inviável a contratação de empregada 

ou cuidadora. A partir do momento que o falecido passou a residir em sua 

nova residência, o mesmo fez amizade com a senhora Clotilde e família, e 

ao passo que o tempo transcorreu, foram estreitando os laços de 

amizade, de modo que aos poucos a senhora Clotilde passou 

eventualmente a ajudar o finado, limpando a casa, lavando roupa, levando 

comida, principalmente em finais de semana e feriados, além de 

acompanha-lo em consultas, internações, leva-lo ao supermercado e 

farmácia, além de outras atividades inerentes ao cotidiano, as quais o 
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defunto não tinha como perpetrar sozinho, seja pelas limitações da idade, 

seja pela falta de recursos financeiros. Imprescindível destacar que tais 

atividades foram feitas voluntariamente e em períodos que o “de cujus” 

não tinha condições de arcar com cuidador ou empregado. Em que pese, a 

herdeira sempre na medida do possível tenha agido de forma voluntária e 

gratuita, estritamente por amizade e caridade sem visar lucro algum, o 

falecido sempre declarou que quando viesse a falecer, deixaria o que 

tivesse de bens para a legatária e sua família, por considerar ser esta sua 

família, já que nunca foi casado, e inexistiam parentes consanguíneos de 

qualquer espécie. B) DOS BÉNS O falecido deixou um imóvel situado na 

Avenida Claudino Frâncio, nº 3.475, Bairro São José I, CEP 78.890-000, no 

município de Sorriso, estado de Mato Grosso, registrado com a Matricula 

de nº 19.615 da Folha 01 do Livro 02 do Registro Geral de Imóveis da 

Comarca de Sorriso/MT, imóvel este identificado como Lote Urbano nº 05 

(cinco) da Quadra nº 01 (hum), situado no Loteamento São José, com 

área de 260,20m² (Duzentos e sessenta metros quadrados e dois mil 

centímetros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 

Frente para Avenida Claudino Francio, medindo 10,00 metros; Lado direito 

para o lote 04, medindo 25,99 metros; lado esquerdo para o lote 06, 

medindo 26,05 metros, tudo conforme se acha transcrito no teor da 

referida Matricula. Além do aludido imóvel, deixou o falecido toda a mobília, 

pertences de uso pessoal, do mesmo modo que todos os créditos 

encontrados no imóvel ou disponível nas instituições bancárias desta 

cidade, tudo conforme minuciosamente descrito no testamento particular 

(Testamento Particular em anexo - doc. 04). Despacho/Decisão: "VISTOS. 

1- Defiro os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 

3º, NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso 

do processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 2- Recebo a inicial, 

nomeando a requerente como testamenteira. 2- Intimem-se, por edital, os 

eventuais herdeiros, nos termos artigo 737, §1º, do CPC, com prazo de 15 

(quinze) dias. 3 - Decorrido o prazo de intimação, colha-se o parecer 

ministerial, na forma prevista no artigo 737, §2º, do CPC. 4- Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário." Advertência: 

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, DTJAG, digitei. 

SORRISO, 15 de maio de 2018. CLEUSA TERESINHA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: Rua 

Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 - TELEFONE: ( )

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005739-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN MARQUES DALBEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GREGORY LUCIETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005739-38.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

CRISTIAN MARQUES DALBEN EXECUTADO: GREGORY LUCIETTI VISTOS. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por CRISTIAN MARQUES 

DALBEN, em face de GREGORY LUCIETTI, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Após regular citação válida, as partes 

se compuseram amigavelmente para parcelamento do débito em aberto, 

requerendo a suspensão do feito até o prazo final para o cumprimento do 

pacto. Em análise ao acordo, vislumbro que as partes são capazes, não 

identificando qualquer indicativo de vícios no consentimento, razão pela 

qual a homologação da avença é medida que se impõe. Assim, 

HOMOLOGO o acordo a que chegaram as partes litigantes, para que surta 

seus jurídicos e regulares efeitos, cujas cláusulas ficam fazendo parte 

integrante desta decisão, e SUSPENDO a presente execução até 

10/09/2018, data da última parcela pactuada, nos termos do artigo 922, 

caput, do NCPC, com baixa em relatórios estatísticos. Decorrido o prazo 

estabelecido, intime-se a parte exequente, para manifestar eventual 

interesse no prosseguimento do feito, advertindo-a de que a inércia será 

interpretada tacitamente como quitação do débito, autorizando a extinção 

do feito pelo pagamento. Custas e honorários nos termos do acordo. 

Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001884-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ANTONIO MASTELARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001884-17.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 703.693,00; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)/

[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

BUSCA E APREENSÃO, JUROS]. Partes do processo: Parte Autora: 

EMBARGANTE: EDILSON ANTONIO MASTELARO Parte Ré: EMBARGADO: 

PAULO EDUARDO VEDANA DUTRA VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se 

que os documentos que instruem a inicial se revelam como incompatíveis 

com a condição de hipossuficiente que a lei exige para a concessão das 

benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, 

do NCPC, concedo à parte embargante o prazo de 15 dias para a 

comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária 

devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002405-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBINO RIGATTI (EXECUTADO)

ELIANDRO RIGATTI (EXECUTADO)

ALYNE MARLA AGASSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002405-59.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP EXECUTADO: SERGIO ALBINO 

RIGATTI, ALYNE MARLA AGASSI, ELIANDRO RIGATTI VISTOS. 1- 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. 2- Passo à análise do 

pedido de tutela de urgência de arresto, pleiteado na exordial. Sabe-se 

que a tutela de urgência pode ser requerida em caráter incidental, nos 

exatos termos do artigo 294, parágrafo único, do NCPC: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo 

único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Quanto à tutela de 

urgência, assim dispõe o art. 300 do CPC: “Art. 301. A tutela de urgência 

de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, 

arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e 

qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. No mais, 

estabelece o artigo 799, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil: Art. 

799. Incumbe ainda ao exequente: (...) VIII - pleitear, se for o caso, 

medidas urgentes; Pois bem. Conforme os dispositivos legais transcritos 

acima, para a concessão de tutela de urgência é necessário o 

preenchimento dos requisitos periculum in mora e fumus boni iuris. No 

caso em análise, verifico que além da probabilidade do direito do 

exequente em cobrar seu crédito (fumus boni iuris) demonstrada através 
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da CPR de Id 13068325, vencida em 28/02/2018, também restou 

evidenciado o risco à utilidade da execução caso a medida de arresto não 

seja deferida neste momento processual. Isso porque, além de o produto 

objeto da entrega ser de fácil comercialização, sendo possível, portanto, a 

alienação a terceiros, verifico que foram realizadas averbações 

premonitórias nas matrículas dos imóveis rurais de formação da lavoura 

que garantiria a dívida (Id 13108393 e 131087403), o que demonstra, em 

juízo de cognição sumária, o risco à utilidade da execução (periculum in 

mora). A propósito, vejamos os julgados abaixo: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – SACAS DE SOJA – 

DÍVIDA INADIMPLIDA – PROVA DOCUMENTAL SATISFATÓRIA - 

POSSIBILIDADE DE DANOS AO CREDOR – LIMINAR DEFERIDA – 

GARANTIA DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. O deferimento liminar do arresto se justifica quando há 

perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade 

patrimonial do devedor no âmbito da execução. É exatamente o risco de 

dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que irão servir à 

segurança da ação principal" (TJMT, AI 99679/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017) - destaquei. Diante disto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar DETERMINANDO o arresto 

de 351.771 kg de soja, equivalente a 5.863 (cinco mil, oitocentos e 

sessenta e três) sacas de soja de 60 kg, com as especificações descritas 

na CPR nº TR-N 1082.1592/2018, depositadas pelos executados nos 

armazéns indicados no item 3.1.1.1 da exordial (Id 13108373 - pág. 21) e 

provenientes da lavoura dada em penhor de 1º grau em favor do 

exequente (Matrículas 3.006 e 3.007, ambas do CRI de São José do Rio 

Claro/MT), mesmo que depositados em nome de terceiros, mas 

provenientes das lavouras formadas nos imóveis descritos na referida 

CPR. EXPEÇAM-SE cartas precatórias. No ato da diligência, deve o Sr. 

Oficial de Justiça constatar e certificar que a soja objeto do arresto é 

proveniente das lavouras dos imóveis descritos na referida CPR. 

DETERMINO que o produto arrestado seja removido e depositado em local 

indicado pela parte exequente. No mais, considero idônea e suficiente a 

caução apresentada pelo exequente (Id 13068394). Assim, LAVRE-SE o 

respectivo Termo de Caução. NOMEIO a parte requerente fiel depositária, 

ficando esta advertida que esta expressamente vedada a comercialização 

do bem sem ordem judicial. 3- Após, o cumprimento da liminar, CITE-SE a 

parte requerida no endereço constante da inicial para, entregar a coisa, 

qual seja, 351.771 kg de soja, equivalente a 5.863 (cinco mil, oitocentos e 

sessenta e três) sacas de soja de 60 kg, com as especificações descritas 

na CPR nº TR-N 1082.1592/2018, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da 

causa. Se a parte executada entregar a coisa, lavre-se o termo respectivo 

e intime-se a parte exequente para manifestação a respeito da aceitação e 

interesse no prosseguimento da execução. Não satisfeita a obrigação no 

prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão da coisa, 

nos termos do §2º do artigo 806, do Novo Código de Processo Civil. Para o 

caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 1º e 827, do 

Código de Processo Civil. Se requerido, proceda a secretaria a expedição 

de certidão de admissão da execução para fins de averbação 

premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após 

recolhida a taxa de expedição. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000915-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA DALLA VALLE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR TIRITAN (EXECUTADO)

MANOEL RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000915-02.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: 

NEIVA DALLA VALLE EXECUTADO: ODAIR TIRITAN, MANOEL RODRIGUES 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

executada no endereço constante da inicial para, entregar a coisa, qual 

seja, 39.000 kg de soja, equivalente a 650 (seiscentos e cinquenta) sacas 

de soja de 60 kg, com as especificações descritas no instrumento 

particular de compra e venda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa. 

Se a parte executada entregar a coisa, lavre-se o termo respectivo e 

intime-se a parte exequente para manifestação a respeito da aceitação e 

interesse no prosseguimento da execução. Não satisfeita à obrigação no 

prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandando de busca e apreensão da coisa, 

nos termos do §2º do artigo 806, do Novo Código de Processo Civil. Para o 

caso de pronto pagamento, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 1º e 827, do 

Código de Processo Civil. Se requerido, proceda a secretaria a expedição 

de certidão de admissão da execução para fins de averbação 

premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após 

recolhida a taxa de expedição. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001712-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HALLEYMAR COLEN BARCELLOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001712-75.2018.8.11.0040. AUTOR: 

HALLEYMAR COLEN BARCELLOS RÉU: UNIMED NORTE DE MATO 

GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VISTOS. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de 

urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em apreço, verifico que a parte autora 

pagou todas as despesas médicas necessárias à recuperação de sua 

saúde, não restando demonstrado, portanto, o perigo da demora, de modo 

que é perfeitamente viável e prudente que se aguarde o regular trâmite 

processual para que se tenham elementos para bem decidir a lide. Sendo 

necessária a dilação probatória, com formação indispensável de 

contraditório, inviável a concessão da tutela de urgência. Diante do 

exposto, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO 

a antecipação dos efeitos da tutela. CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o 

réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 
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do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000635-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK (AUTOR)

EDSON GUSTAVO STARLICK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000635-65.2017.8.11.0040. AUTOR: 

EDSON GUSTAVO STARLICK, JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK 

RÉU: LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A. VISTOS. Se tempestivo, 

o que deverá ser previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos 

termos do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à 

execução; porém, ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de 

atribuir-lhe o efeito suspensivo almejado. Destaco que, nos termos do 

artigo 919, § 1º do NCPC, para atribuição de efeito suspensivo necessário 

se faz a verificação dos mesmos requisitos exigidos para concessão da 

tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou 

depósito. No presente caso, além de a execução não estar totalmente 

garantida, já que foram sequestrados apenas 1.835,420 kg de milho do 

total de 6.204,000 kg objeto do título executivo, verifico que não se 

vislumbra a probabilidade do direito invocado, não restando evidente os 

vícios da execução e inexigibilidade dos títulos que a instruem, ainda mais 

considerando que estes embargos se fundam, dentre outros, nas teses 

de exceção de contrato não cumprido, com a alegação de que a parte 

exequente não teria quitado o valor do produto objeto do contrato, bem 

como do irregular uso da CPR para fins de garantia de débito, alegações 

estas que demandam ampla dilação probatória, impossibilitando, assim, em 

juízo de cognição sumária, sua apreciação. A propósito, vejamos o julgado 

abaixo: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO 

EXECUTIVO NEGADO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL 

INDEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - 

Conforme as exigências contidas no § 1º, do artigo 919 do Código de 

Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, 

dependerá da demonstração concomitante dos requisitos da tutela 

provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni 

iuris), o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou 

caução suficiente. II -À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes 

à tutela judicial pretendida, também nessa instância recursal impõe-se o 

indeferimento do pedido do requerente, ora agravante, com o que, deve 

ser mantida a decisão de base" (AI 108323/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/09/2016, Publicado no DJE 30/09/2016) - destaquei. Diante disto, 

INDEFIRO o pedido de suspensão da execução nº 

100914-85.2016.811.0040. INTIME-SE a parte exequente/embargada para 

manifestação, nos termos do art. 920, inciso I do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito,em 

Substituição Legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001690-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR CANDIDO DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARTINI (RÉU)

ALESSANDRA MARTINI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001690-51.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 64.170,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, 

OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / 

TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GILMAR 

CANDIDO DE MOURA Parte Ré: RÉU: ALESSANDRA MARTINI - ME, 

ADRIANA MARTINI VISTOS. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Tutela de Urgência ajuizada 

por GILMAR CANDIDO DE MOURA em desfavor de ALESSANDRA MARTINI 

- ME (BRM BUGGY) e ADRIANA MARTINI, todos qualificados nos autos. 

Alega a parte autora que adquiriu da primeira ré, em 26/12/2016, um 

veículo Buggy, marca BRM, Modelo M 11, Amareli Fiera, Amarelo Fiera, 

Ano Fab. 2017, pelo valor de R$44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), 

acrescido de R$170,00 (cento e setenta reais), referentes a solicitação de 

adicional de console central no dia 27/12/2016. Aduz que realizou o 

pagamento dos valores através de duas transferências bancárias para 

conta corrente da segunda requerida, a primeira no valor de R$26.400,00, 

em 27/12/2016 e a segunda, no valor de R$17.770,00, na data de 

03/01/2016. No entanto, apesar do pagamento integral do valor acordado, 

as requeridas até hoje não providenciaram a entrega do veículo, causando 

ao autor dano material e moral, este último decorrente da angústia e 

incerteza da falsa promessa de entrega do bem. Por esta razão, pleiteia 

pela entrega do bem adquirido ou, alternativamente, pela restituição do 

valor pago, bem como reparação pecuniária a título de danos materiais e 

morais. A inicial veio instruída com documentos de Id 5892010 e seguintes. 

Devidamente citadas (Ids 8357245 e 8357293), as requeridas deixaram 

transcorrer em branco o prazo para contestação, conforme certificado no 

Id 10438457. Em manifestação de Id 10500859 o autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide, com a decretação da revelia das 

requeridas. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O presente feito 

comporta julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I e II do CPC, 

uma vez que as requeridas, embora devidamente citadas, não 

contestaram a presente ação, razão pela qual lhes decreto a revelia. 

Deste modo, em observância ao disposto no artigo 344, do CPC, reputo 

como verdadeiros os fatos alegados na inicial, deixando consignado, 

desde já, que a decretação da revelia não implica obrigatoriamente na 

procedência total do pedido, por tratar-se de presunção relativa. Pois bem. 

Diante da alegação de que o autor comprou e pagou pelo veículo Buggy 

descrito na exordial, e restando declarado como verdadeiros os fatos 

alegados na inicial, entendo que a condenação das requeridas na 

indenização pelos danos materiais suportados pela parte autora 

(R$44.170,00) é medida que se impõe. A aquisição do bem é evidente. De 

igual modo, resta claro que as requeridas não entregaram o veículo. De 

rigor, portanto, condenar a parte requerida a restituir os valores 

investidos. A restituição deve operar-se de modo simples, e não em dobro, 

diante da não comprovação de má-fé. E, por consequência, demonstrado 

o ato ilícito com a não entrega do veículo adquirido, mesmo com o 

recebimento integral do valor acertado, conforme se nota dos documentos 

de Id 5892015 e 5892014, nasce a obrigação de indenizar. Estamos diante 

de responsabilidade civil objetiva calcada no risco do empreendimento, a 

teor do disposto no artigo 14 do CDC, diante de nítida falha na prestação 

de serviços. A propósito, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PRODUTO ADQUIRIDO E NUNCA ENTREGUE – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 

DO CDC – DEVER DE ENTREGAR – COBRANÇA DE FORMA DIVERSA DA 

CONTRATADA – OPÇÃO DE PARCELAMENTO – COBRANÇA À VISTA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR 

QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE – VERBA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. A relação jurídica existente entre as partes litigantes é 

tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, prevista no art. 14 

do CDC. Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada 

na não entrega dos produtos adquiridos pelo consumidor, a fornecedora 

deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a 
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assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção 

de sua responsabilidade no que diz respeito à entrega do produto. Os 

fatos narrados na inicial não constituem mero aborrecimento ou dissabor 

do dia a dia. Ao contrário, configuram um grave desrespeito com o 

consumidor que ficou meses impedido de utilizar o equipamento adquirido. 

Deve ser mantido o valor da indenização quando fixado em observância 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMT, Ap 

112602/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)- 

destaquei. Em relação ao valor da indenização, em consonância com o 

entendimento firmado pelo E. Tribunal de Justiça ‘... a indenização por 

danos morais deve cumprir dupla função: de um lado, deve compensar o 

sofrimento injustificadamente causado a outrem e, de outro, sancionar o 

causador, funcionando como forma de desestímulo à prática de novas 

condutas similares. Apesar disso, o quantum não deve ser excessivo, 

para não caracterizar o enriquecimento ilícito do lesado...” (APELAÇÃO Nº 

92492/2014 - CLASSE CNJ – 198 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL - 

DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA). Assim, entendo que 

o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para compensar o 

dano moral sofrido e sancionar a parte requerida pela atitude ilícita e 

reprovável. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial para CONDENAR as demandadas ao pagamento de indenização 

por danos materiais à parte autora, consistente na restituição do valor de 

R$44.170,00 (quarenta e quatro mil cento e setenta reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a 

partir do efetivo desembolso de cada transferência realizada, bem como 

no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

data do evento danoso (súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do 

arbitramento definitivo (súmula 362/STJ). Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

487, I do atual Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º 

do CPC. Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

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

intime-se a parte contrária para apresentação de suas contrarrazões e, 

na sequência, remetam-se os autos à instância superior, na forma do art. 

1.010, § 3º, do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003607-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003607-42.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ELAINE APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

ELAINE APARECIDA DE SOUZA TAVEIRA em face de BRADESCO 

SEGUROS, ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da 

importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de 

acidente automobilístico ocorrido em 11/08/2016. A inicial veio 

acompanhada dos documentos de Id. 4446814 e seguintes. Recebida a 

exordial, determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em 

Pauta Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica na autora, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 5875121. Foram apresentadas contestação (Id 5614188) e 

impugnação à contestação (Id 8284360). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

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

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade 

da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve 

ser afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de 

agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a 

parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Também não prospera a alegação de ausência de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo em razão da não apresentação de comprovante de endereço da 

parte autora, uma vez que os documentos constantes comprovam que a 

parte autora reside nesta Comarca. Posto isto, passo a análise do mérito. 

Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 

6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pela demandante, os quais são conclusivos que a requerente se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 01/08/2016 (Id 

4446913). Destaco que, inobstante o Boletim de Ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao acidente (21/09/2016), o prontuário médico 

juntando ao feito demonstra que a autora, em decorrência do acidente 

ocorrido, foi levada ao Hospital Regional de Sorriso na data de 20/02/2015 

em razão do acidente ocorrido naquele dia (Id 4446913). No que tange aos 

demais requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que 

também restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o 

CEJUSC (Id 5875121), da qual se extrai que a autora sofreu danos no seu 

pé esquerdo, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em 

grau médio de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto 

no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento 

da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do 

dano decorrente....”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, 

registre-se que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois 

convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em 

valores determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as 

alterações introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em 
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exame, visto que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última 

norma. Nesse sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO 

POSTERIOR À MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES 

PREVISTOS NA LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros 

ocorridos após a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser 

fixado nos termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 

35ª Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, 

Relator: Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

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

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

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 50% x 50%, qual 

seja, R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) referente ao 

dano no pé direito da autora, devendo ser descontado deste valor 

eventual montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por 

tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte 

requerida ao pagamento de R$3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002490-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA SEBASTIANA THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002490-45.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MAFALDA SEBASTIANA THEODORO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

MAFALDA SEBASTIANA THEODORO contra o INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em 

sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e pagamento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que, 

diante das doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de 

exercer atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o 

qual cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do 

seu atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria 

por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como 

visto, pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o 

benefício de auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe 

seja concedida de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil dispõe acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. É sabido que, para o deferimento da tutela de 

urgência pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em 

exame, verifico que os requisitos ensejadores da tutela pretendida 

encontram-se presentes, devendo os mesmos ser expostos a seguir. 

Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais sejam: I) 

Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. III) 

Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo documento 

constante no Num. 13179934, em que comprova recebimento do beneficio 

até 10/09/17. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, 

ao menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS restabeleça o pagamento a parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício 

à Agência e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, 

devendo constar a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), 

os dados pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), 

nome da mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, 

tudo acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento deverá ser 

efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, nos 

termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 

13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 

334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002316-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE PEDRO SCHUMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002316-36.2018.8.11.0040; Valor 

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

[EXCLUSÃO - ICMS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE 

PEDRO SCHUMANN Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Tendo em vista a decisão do STJ que afetou o EREsp n. 1.1.63.020/RS 

ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do 

processamento dos feitos que versem acerca da inclusão/exclusão das 

tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS – energia elétrica, por 

força do art. 1.037, II, do CPC, FICARÁ O FEITO SOBRESTADO APÓS A 

APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO, ao menos até o 

deslinde da controvérsia junto ao STJ. Diante do Ofício Circular n. 

003/GPG/PGE/2016 encaminhado pelo Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso requerendo a dispensa da realização da audiência de conciliação 

nas causas da Fazenda Estadual e de suas autarquias, bem como 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. Após, manifeste-se o autor, querendo, em tréplica. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002317-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA MULLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002317-21.2018.8.11.0040; Valor causa: 

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

[CÁLCULO DE ICMS "POR DENTRO", EXCLUSÃO - ICMS, 

ICMS/IMPORTAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DAIANA 

MULLER Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em 

vista a decisão do STJ que afetou o EREsp n. 1.1.63.020/RS ao rito dos 

recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento dos 

feitos que versem acerca da inclusão/exclusão das tarifas TUSD/TUST da 

base de cálculo do ICMS – energia elétrica, por força do art. 1.037, II, do 

CPC, FICARÁ O FEITO SOBRESTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE 

CONTESTAÇÃO E IMPUGNAÇÃO, ao menos até o deslinde da controvérsia 

junto ao STJ. Diante do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016 encaminhado 

pelo Procurador Geral do Estado de Mato Grosso requerendo a dispensa 

da realização da audiência de conciliação nas causas da Fazenda 

Estadual e de suas autarquias, bem como 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. Após, manifeste-se o autor, querendo, em tréplica. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002319-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA GREMONESI LANGRAF (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002319-88.2018.8.11.0040; Valor causa: 

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

[CÁLCULO DE ICMS "POR DENTRO", EXCLUSÃO - ICMS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ERCILIA GREMONESI LANGRAF Parte Ré: 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista a decisão do 

STJ que afetou o EREsp n. 1.1.63.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

determinando a suspensão do processamento dos feitos que versem 

acerca da inclusão/exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo 

do ICMS – energia elétrica, por força do art. 1.037, II, do CPC, FICARÁ O 

FEITO SOBRESTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E 

IMPUGNAÇÃO, ao menos até o deslinde da controvérsia junto ao STJ. 

Diante do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016 encaminhado pelo 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso requerendo a dispensa da 

realização da audiência de conciliação nas causas da Fazenda Estadual e 

de suas autarquias, bem como 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. Após, 

manifeste-se o autor, querendo, em tréplica. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002313-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON HEDEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002313-81.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 18.126,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: WILSON HEDEL Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por 

WILSON HEDEL contra o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL, qualificados nos autos, objetivando, em sede de tutela de 

urgência, a concessão, implantação e pagamento do benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte autora que diante das 

doenças que lhe acometem, encontra-se impossibilitada de exercer 

atividades profissionais, o que contraria a decisão do requerido, o qual 

cessou o beneficio administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu 

atual estado clínico, tem direito a receber o benefício de aposentadoria por 

invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, 

pretende a parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13034998, em que 

comprova recebimento do beneficio até 16/07/17. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 
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de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002320-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUSANIRA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002320-73.2018.8.11.0040; Valor causa: 

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

[CÁLCULO DE ICMS "POR DENTRO", EXCLUSÃO - ICMS]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: EUSANIRA DE JESUS OLIVEIRA Parte Ré: 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista a decisão do 

STJ que afetou o EREsp n. 1.1.63.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, 

determinando a suspensão do processamento dos feitos que versem 

acerca da inclusão/exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo 

do ICMS – energia elétrica, por força do art. 1.037, II, do CPC, FICARÁ O 

FEITO SOBRESTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E 

IMPUGNAÇÃO, ao menos até o deslinde da controvérsia junto ao STJ. 

Diante do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016 encaminhado pelo 

Procurador Geral do Estado de Mato Grosso requerendo a dispensa da 

realização da audiência de conciliação nas causas da Fazenda Estadual e 

de suas autarquias, bem como 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. Após, 

manifeste-se o autor, querendo, em tréplica. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002477-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JURANEIS FERREIRA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002477-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

JURANEIS FERREIRA MIRANDA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação previdenciária c/c pedido 

de tutela de urgência ajuizada por JURANEIS FERREIRA MIRANDA em face 

do INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, ambos 

qualificados nos autos, em que pretende que o requerido seja condenado 

implantar o benefício de auxílio-doença que foi indeferido pela autarquia ré, 

requerendo tutela antecipada. Para tanto, relata a parte autora que está 

acometida de doença que a impede de realizar suas atividades 

laborativas. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem 

direito a receber o benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez. 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 auxílio-doença, 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. Não há nos autos documentos comprobatórios 

acerca da qualidade de segurado e do período de carência necessários à 

concessão do benefício. Isso porque, a última contribuição do requerente, 

para com o requerido, deu-se em 08/2014 (Num. 13165332), ou seja, há 

mais de 03 anos, não havendo comprovação de que o requerente se 

encontra incapacitado desde aquela data. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-88.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARIA GOMES BARCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO)

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000767-88.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: GISELE MARIA GOMES BARCELOS Parte Ré: RÉU: 

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO Vistos etc. Defiro a produção de prova pericial e para a sua 

realização nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. DANIEL 

ANGELO TARTARI, médico ortopedista, endereço: Av. Brasil. n. 2346, Vila 

Romana, Sorriso/MT,, o qual servirá escrupulosamente e 

independentemente de compromisso. Quanto aos honorários periciais, a 

Resolução nº. 232/2016 do CNJ determina a fixação dos honorários 

periciais que será limitado a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do valor estabelecido. 

Assim, entendo que devem os honorários ser arbitrados de acordo com tal 

realidade, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) os 

honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços prestados, 

que deverão ser pagos pela PREVISO. Faculto às partes no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 465, § 1º, II e III, do NCPC a indicação de 

assistente técnico e apresentação de quesitos, se estes já não tiverem 
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sido apresentados. Recolhidos os honorários pelo requerido, intime-se o 

perito para indicar dia, hora e local para a realização do exame, 

comunicando este juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para 

fins de intimação das partes, devendo o laudo vir aos autos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias após a realização do exame. Apresentado o 

laudo, independentemente de intimação, poderão os assistentes técnicos 

apresentar seus pareceres no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 477,§ 1º do NCPC. Intimem-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001488-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLADIS GARCIA ARRAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO)

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE TABAPORA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001488-11.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 502.398,00; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GLADIS GARCIA ARRAES Parte Ré: 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE TABAPORA Vistos etc. Em que pese a 

manifestação do executado, de que não houve intimação do Município de 

Tabaporã/MT acerca da sentença proferida nos autos, fato é que a 

referida sentença foi prolatada em 24/08/2017 (Num. 9537757), tendo sido 

procedida a intimação das partes, via PJE, em 25/08/2017 (Num. 9603244), 

tendo o Sistema registrado ciência, pelo executado, em 06/09/2017, 

conforme se constata no campo “expedientes” do PJE. Ademais, mesmo 

se assim não fosse não seria o caso de reabertura de prazo para a 

Fazenda Pública recorrer, mas mera aplicação da regra do art. 272, § 8º, 

do NCPC, que assim dispõe “a parte arguirá a nulidade da intimação em 

capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar (grifei), o qual será 

tido por tempestivo se o vício for reconhecido”. No que toca a impugnação 

do cálculo, considerando que ambas as partes divergiram quanto aos 

valores a serem executados, este Juízo apresenta, neste ato, cálculo 

atualizado até a presente data, nos exatos termos da sentença, quais 

sejam, valor nominal R$30.000,00, atualizado pelo IPCA-E, desde a 

prolação da sentença, em 24/08/2017, e juros de mora de 0,5% ao mês, 

calculados de forma simples, desde o evento danoso (14/08/2013), o que 

totaliza R$39.544,04, o qual homologo. Portanto, após preclusão (art. 34, 

§1º da Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, 

nos termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando o cálculo 

elaborado por este Juízo, anexo a esta decisão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002339-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE VIANA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002339-79.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: TATIANE VIANA DA COSTA 

Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada por TATIANE VIANA DA COSTA contra o INSS 

– INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos autos, 

objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, implantação e 

pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. Relata a parte 

autora que diante das doenças que lhe acometem, encontra-se 

impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que contraria a 

decisão do requerido, o qual indeferiu o beneficio administrativamente. 

Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, tem direito a receber 

o benefício de aposentadoria por invalidez. É o relatório. Decido. Defiro a 

gratuidade judiciária. Como visto, pretende a parte autora, via tutela de 

urgência, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, 

suscitando, assim, que o benefício de auxílio-doença lhe seja concedido 

nesta fase de cognição sumária, e que ao final da presente ação a 

aposentadoria por invalidez lhe seja concedida de forma definitiva. O 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe acerca da tutela de 

urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. É sabido que, para o 

deferimento da tutela de urgência pretendida pelo demandante, é mister 

que o Juiz se convença da probabilidade do direito, além de se fazer 

necessária a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação. No caso em exame, verifico que os requisitos ensejadores da 

tutela pretendida encontram-se presentes, devendo os mesmos ser 

expostos a seguir. Para a concessão do benefício previdenciário, quer 

auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais, quais 

sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período de carência. 

III) Incapacidade para o trabalho (temporária, para auxílio-doença). Quanto 

aos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los pelo CNIS de Num. 

13064266. Quanto ao cumprimento do terceiro requisito, a parte autora, ao 

menos nesta fase de cognição sumária, aparenta ter perdido a 

capacidade de desenvolver as suas atividades laborais, eis que carreou 

aos autos prova inequívoca de suas enfermidades, juntado laudo médico e 

exame que leva este Juízo a concluir pela verossimilhança de suas 

alegações, sendo certo que só será possível se verificar se há de fato a 

suposta incapacidade para o trabalho e em que grau após a realização de 

perícia médica pelo expert a ser determinada por este Juízo. Por fim, 

destaco que a mera possibilidade de irreversibilidade do provimento, 

puramente econômica, não é óbice à antecipação da tutela em matéria 

previdenciária ou assistencial sempre que a efetiva proteção dos direitos 

à vida, à saúde, à previdência ou à assistência social não puder ser 

realizada sem a providência antecipatória. Restando preenchidos os 

requisitos legais, em cognição sumária, impera-se o deferimento do pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte requerente. Do exposto, 

DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do 

NCPC, determinando que o INSS implante o pagamento a parte requerente 

do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser 

cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência 

e Equipe de Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar 

a espécie de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados 

pessoais do beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da 

mãe, assim como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo 

acompanhado de cópia desta decisão, com urgência, para fins de 

cumprimento desta decisão, consignando que o pagamento do benefício 

deverá ser efetuado por 09 meses, contados a partir da presente decisão, 

nos termos do art. 60, §9º, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei 

n. 13.457/2017. Em observância as especificidades da causa, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do 

art. 334, § 4º, inc. II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo 

legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002454-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002454-03.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANA MARIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de 
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Concessão de benefício previdenciário c/c pedido de tutela de urgência 

ajuizada por ANA MARIA BARBOSA RODRIGUES DE SOUSA contra o 

INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, qualificados nos 

autos, objetivando, em sede de tutela de urgência, a concessão, 

implantação e pagamento do benefício previdenciário de auxílio-doença. 

Relata a parte autora que diante das doenças que lhe acometem, 

encontra-se impossibilitada de exercer atividades profissionais, o que 

contraria a decisão do requerido, o qual cessou o beneficio 

administrativamente. Afirma, ainda, que diante do seu atual estado clínico, 

tem direito a receber o benefício de aposentadoria por invalidez. É o 

relatório. Decido. Defiro a gratuidade judiciária. Como visto, pretende a 

parte autora, via tutela de urgência, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, suscitando, assim, que o benefício de 

auxílio-doença lhe seja concedido nesta fase de cognição sumária, e que 

ao final da presente ação a aposentadoria por invalidez lhe seja concedida 

de forma definitiva. O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil dispõe 

acerca da tutela de urgência, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É 

sabido que, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo 

demandante, é mister que o Juiz se convença da probabilidade do direito, 

além de se fazer necessária a presença do fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, verifico que os 

requisitos ensejadores da tutela pretendida encontram-se presentes, 

devendo os mesmos ser expostos a seguir. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença, cumpre analisar a presença 

dos requisitos legais, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) 

Cumprimento do período de carência. III) Incapacidade para o trabalho 

(temporária, para auxílio-doença). Quanto aos dois primeiros requisitos, é 

possível divisá-los pelo documento constante no Num. 13152031, em que 

comprova recebimento do beneficio até 30/01/18. Quanto ao cumprimento 

do terceiro requisito, a parte autora, ao menos nesta fase de cognição 

sumária, aparenta ter perdido a capacidade de desenvolver as suas 

atividades laborais, eis que carreou aos autos prova inequívoca de suas 

enfermidades, juntado laudo médico e exame que leva este Juízo a 

concluir pela verossimilhança de suas alegações, sendo certo que só 

será possível se verificar se há de fato a suposta incapacidade para o 

trabalho e em que grau após a realização de perícia médica pelo expert a 

ser determinada por este Juízo. Por fim, destaco que a mera possibilidade 

de irreversibilidade do provimento, puramente econômica, não é óbice à 

antecipação da tutela em matéria previdenciária ou assistencial sempre 

que a efetiva proteção dos direitos à vida, à saúde, à previdência ou à 

assistência social não puder ser realizada sem a providência 

antecipatória. Restando preenchidos os requisitos legais, em cognição 

sumária, impera-se o deferimento do pedido de tutela de urgência 

formulado pela parte requerente. Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando que 

o INSS restabeleça o pagamento a parte requerente do benefício 

previdenciário de auxílio-doença, devendo tal medida ser cumprida no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Expeça-se ofício à Agência e Equipe de 

Atendimento de Demandas Judiciais – EADJ, devendo constar a espécie 

de benefício, DIB (data de início do benefício), os dados pessoais do 

beneficiário (nome completo, RG, CPF e endereço), nome da mãe, assim 

como o nome do advogado e número de sua OAB, tudo acompanhado de 

cópia desta decisão, com urgência, para fins de cumprimento desta 

decisão, consignando que o pagamento deverá ser efetuado por 09 

meses, contados a partir da presente decisão, nos termos do art. 60, §9º, 

da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela Lei n. 13.457/2017. Em 

observância as especificidades da causa, e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 334, § 4º, inc. 

II, do NCPC, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as 

advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002438-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE HEINTZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - PA0020978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002438-49.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

MARIA MARLENE HEINTZE REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por MARIA MARLENE HEINTZE, em face do INSS, na qual requer 

seja concedido o benefício previdenciário de aposentadoria por idade 

rural. Vieram-me os autos conclusos. Compulsando a inicial, verifico que o 

endereço da parte autora é na Comarca de Nova Ubiratã/MT. O § 3º do art. 

109 da CF, assim dispõe: § 3º Serão processadas e julgadas na justiça 

estadual, no foro do domicílio (grifei) dos segurados ou beneficiários, as 

causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, 

sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se 

verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam 

também processadas e julgadas pela justiça estadual. O TRF1 já pacificou 

o entendimento de que, em ação proposta em face do INSS na justiça 

estadual, no exercício da sua competência delegada, é competente, de 

forma absoluta, o juízo da comarca de domicílio do autor para julgamento, 

eis que a competência delegada não autoriza ao autor alterar a comarca 

de seu domicílio para outro juízo não federal. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

COMPETÊNCIA DELEGADA. FORO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DE DIREITO COMPETENTE. 1. 

A jurisprudência da Primeira Seção deste e. TRF da 1ª Região firmou 

entendimento de que, tratando-se de ação proposta por beneficiário da 

previdência social contra o INSS perante a Justiça Estadual, no exercício 

da competência federal delegada, afigura-se absoluta a competência do 

Juízo de Direito da comarca de domicílio do segurado, e, por isso, 

improrrogável. 2. A Constituição da República de 1988 - CR/1988 garante 

ao segurado optar pelo ajuizamento da ação previdenciária na Justiça 

Estadual para facilitar o acesso, mas não autoriza a alterar a comarca de 

seu domicílio para escolher o juízo (grifei). Trata-se de competência 

funcional absoluta insusceptível de modificação e declarada de ofício 

(CR/1988, art. 109, § 3º.(TRF1, CC 0002589-43.2013.4.01.0000 / MG, Rel. 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, 1ª SEÇÃO, e-DJF1 p.452 

de 17/10/2014) 3. Embora a autora indique na inicial endereço do município 

de Tiros/MG, toda a documentação apresentada como certidão de 

casamento, CTPS, declarações escolares, documentos do imóvel rural etc 

comprovam que a autora reside, na verdade, em Patos de Minas/MG. 4. A 

incompetência do juízo provoca a remessa dos autos a quem de direito e 

não a sua extinção. 5. Remessa oficial parcialmente provida para declarar 

a incompetência absoluta do Juízo e determinar a remessa dos autos ao 

Juízo de Direito de Patos de Minas/MG, comarca do domicílio da autora 

(grifei), ora regular processamento do feito. Apelação do INSS e Recurso 

Adesivo da parte autora prejudicados.A Turma, por unanimidade, deu 

parcial provimento à remessa oficial e julgou prejudicada a apelação do 

INSS e o recurso adesivo da parte autora”. (TRF1. 1ª T. ACORDAO 

00306892220144019199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS 

AUGUSTO PIRES BRANDÃO, e-DJF1 DATA:12/07/2017) Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA DO PRESENTE FEITO E DETERMINO A REMESSA DO 

FEITO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA PRESENTE DECISÃO, PARA 

A COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT, com as respectivas baixas e 

cautelas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000698-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA BATISTA OAB - MT18808/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000698-56.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 937,00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120)/

[FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EMPRESARIAIS]. Partes do 

processo: Parte Autora: IMPETRANTE: WB COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP Parte Ré: IMPETRADO: ESTADO 
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DO MATRO GROSSO - FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA Vistos etc. FEC COMÉRCIO, IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES DE CEREAIS LTDA-EPP, representada por sua sócia 

Marciane Rech, impetrou o presente mandado de segurança, em face de 

alegado ato coator praticado pelo FISCAL DE TRIBUTOS DA SEFAZ/MT, 

aduzindo que o impetrado violou os princípios do contraditório e da ampla 

defesa ao não conceder prazo para apresentação de defesa, no 

processo administrativo que culminou com a suspensão de sua inscrição 

estadual, em razão do impetrado ter constatado que no mesmo endereço 

existem duas empresas sediadas sem a separação do espaço físico das 

contribuintes, quais sejam, a impetrante e a empresa FEC Insumos 

Agrícolas LTDA. Sucessivamente, sustenta que o prazo concedido para a 

impetrante realizar a transferência de endereço não é razoável. Assim, 

amparada no princípio da livre iniciativa, bem como nos prejuízos que vem 

sofrendo pela suspensão da sua inscrição estadual, ante o período de 

safra, pugnou pela concessão de liminar, visando a reativação da 

inscrição estadual, com a concessão de prazo, se necessário, para 

realizar a mudança de endereço. A liminar foi deferida parcialmente no 

Num. 11766561, tão somente a fim de dilatar o prazo em 60 dias para que 

a impetrante atendesse todas as exigências contidas no 

Parecer/Notificação de Num. 11760503, sobrestando, pelo mesmo prazo, a 

suspensão da inscrição estadual da impetrante. O impetrado apresentou 

informações no Num. 12065917, alegando a preliminar de inadequação da 

via eleita, ante a necessidade de dilação probatória para comprovar as 

alegações da parte autora. No mérito, defendeu a legalidade do ato 

impugnado, sustentando a inexistência de direito líquido e certo, eis que a 

impetrante não procedeu à regularização no prazo previsto, ignorando as 

notificações recebidas. O MPE apresentou manifestação no Num. 

12616183, pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção. Vieram-me 

os autos conclusos. É o relatório. Decido. Verifica-se que o cerne da 

questão gravita em torno do direito da impetrante em ter restabelecida sua 

inscrição estadual. O direito só é líquido e certo quando há prova patente 

nos autos, ou seja, quando o direito pretendido pela impetrante pode ser 

comprovado de plano, sendo descabida a dilação probatória. Logo, o 

dever do magistrado, na análise da ação em tela, cinge-se à estrita 

aferição da ilegalidade do ato impugnado, o que não se observa no 

presente caso concreto. Contudo, conforme já restou explanado quando 

da análise da liminar, as alegações da parte impetrante, de que as 

empresas FEC Comércio, Importações e Exportações de Cereais 

LTDA-EPP e FEC Insumos Agrícolas LTDA estão sediadas em espaços 

físicos divididos, com entradas diversas, somente as fotografias juntadas 

aos autos não são suficientes a comprovar referidas alegações, o que 

demanda dilação probatória, sobretudo pelo fato de ambas as empresas 

possuíres iniciais e logomarcas similares. No que toca as alegações de 

inobservância do contraditório prévio, no processo administrativo e de 

concessão de prazo para mudança do local da instalação da sede 

impetrante, constata-se, pelo documento constante no Num. 11760503, 

que já havia sido deferida, administrativamente, em favor da impetrante, 

prorrogação de prazo para solução das pendências constatadas no laudo 

de vistoria em novembro/2017, que somaram 60 dias (11/2017 a 

21/01/2018). Ademais, mesmo após ser notificada, em um primeiro 

momento, a mesma limitou-se a requerer prorrogação de prazo, deixando 

transcorrer o prazo para apresentação de defesa/oposição de recurso 

administrativo. No entanto, este Juízo, quando da liminar, reconheceu que, 

em razão de estarmos diante da época de safra e de relevantes 

operações de agronegócios, era razoável a concessão de dilação do 

prazo para mais 60 dias, a fim de que o impetrante pudesse regularizar 

suas pendências administrativas, eis que a suspensão da sua inscrição 

estadual acarretaria o impedimento do funcionamento, emissão de guias, 

etc, ou seja, o próprio exercício da atividade econômica, porém, o mesmo 

sequer compareceu aos autos comprovando que as sanou. Assim, não 

tendo o impetrante comprovado o direito líquido e certo à reativação da 

inscrição estadual, deve ser concedida parcialmente a segurança, tão 

somente a fim de confirmar a liminar concedida nos autos que dilatou o 

prazo por mais 60 dias para que o impetrante regularizasse suas 

pendências, prazo este que, inclusive, já escoou. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, CONCEDO PARCIALMENTE a segurança 

invocada pelo impetrante, tão somente a fim de confirmar a liminar 

concedida nos autos, qual seja, dilação de prazo de 60 dias para 

regularização das pendências administrativas constantes no 

Parecer/notificação de Num. 11760503, observando, porém, que referido 

prazo já escoou, fazendo-o com resolução do mérito. Encaminhe-se cópia 

desta decisão à autoridade apontada como coatora para os fins devidos. 

Sem honorários, conforme Súmula nº. 512 do STF: “Não cabe condenação 

em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.” e sem 

custas, tendo em vista o que prescreve o inciso XXII do artigo 10 da 

Constituição Estadual. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério 

Público.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000349-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. V. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. N. D. S. S. (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002723-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA GONCALVES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes acerca do ESTUDO 

SOCIAL, bem como do LAUDO PERICIAL , devendo se manifestar no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006639-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DO CARMO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, para que, querendo, apresente impugnação a contestação 

apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 142048 Nr: 11644-12.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:12089-A

 Impulsiono os presentes autos para intimar o executado para efetuar o 

pagamento dos honorários advocatícios à parte exequente, que fixo em 

10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88035 Nr: 7570-51.2011.811.0040

 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
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 PARTE AUTORA: ALZENIRA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVALDO BARBOSA DA SILVA, 

ASSOCIAÇÃO DOS BENEFICIADOS DA RODOVIA INTEGRAÇÃO 

LESTE-OESTE, VILMA DE ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 A resolução 005/2014/TP, disponibilizada em 28/03/2014 e publicada em 

31/03/2014, alterou e suspendeu a competência deste juízo (atualmente 4ª 

Vara), o qual passou ser competente para processar e julgar apenas 

feitos em que sejam parte, interessada ou superveniente, as Fazendas 

Públicas federal, estadual, ou municipal, e cartas precatórias afetas a sua 

competência.

Assim sendo, ante a extinção do feito conexo a estes autos nesta data 

(Código Apolo n. 95135), bem como em razão da inexistência de ente 

público no polo ativo e/ou passivo, DETERMINO o retorno dos autos à 1ª 

Vara Cível desta Comarca, por não ser o objeto do presente feito de 

competência da Vara da Fazenda Pública.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 95135 Nr: 6964-86.2012.811.0040

 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: NIVALDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO 

DOS BENEFICIADOS DA RODOVIA INTEGRAÇÃO LESTE-OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILLHO - OAB:PROC. ESTADO, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Trata-se de ação de indenização por danos morais, materiais e lucros 

cessantes, na qual foi informado o óbito do autor às fls. 206-207 pelo seu 

procurador, não tendo o mesmo habilitado herdeiros/viúva, mesmo 

intimado da decisão de fl. 208, via DJE, conforme consulta no Sistema 

Apolo.

Do mesmo modo, determinada a intimação por edital para cumprimento da 

decisão de fl. 208, não houve qualquer manifestação (fl. 216).

É o breve relatório. Decido.

Considerando o óbito do autor e a ausência de habilitação de 

herdeiros/viúva para figurar no polo ativo da ação, evidencia-se óbice 

intransponível à sentença.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes autos SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, III 

e VI c/c § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, as quais 

ficarão suspensas, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC.

Transitado em julgado, levem-se os autos ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo, inclusive na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 132609 Nr: 6670-29.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO AUGUSTO MINGHELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:9.669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação dos débitos referentes à 

inscrição objeto da inicial, conforme demonstrado à fl. 197, bem como na 

sentença de extinção, proferida nos autos da Execução Fiscal n. 92295, 

e, aliado ao pedido de desistência formulado pela parte autora às fls. 

175-176, com o qual concordou a requerida às fls. 186, julgo e declaro 

extinto o presente processo nos termos dos art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

Custas, pelo requerente.

Condeno o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

contrária, que fixo em 10% sobre o valor pela qual a CDA, discutidas nos 

presentes autos, foi liquidada com os descontos.

Após o trânsito em julgado, proceda-se com o recolhimento das custas, se 

houver, com o valor depositado à fl. 171, restituindo-se, o remanescente, 

à conta bancária da parte autora indicada à fl. 196.

Na sequência, 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.: 93246 Nr: 4791-89.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO ANDRADE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 155-158, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 26160 Nr: 715-66.2005.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUSA LIMA 

FALCONI - OAB:PROCURADOR, MAURIDES CELSO LEITE - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos etc.

A PENHORA de bem IMÓVEL requerida PRESSUPÕE a mera juntada da 

CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA, nos termos do art. 845, § 1º, do 

NCPC.

Sendo assim, ante a matrícula juntada às fls. 90-92, LAVRE-SE O TERMO 

DE PENHORA, expedindo-se, na sequência, mandado de AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO, devendo o Sr. Oficial de Justiça entregar a contrafé e cópia 

do termo ou do auto de penhora ou arresto, nos termos do art. 14 da LEF, 

bem como proceder com o REGISTRO/AVERBAÇÃO no órgão competente.

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.

Registre-se, por fim, que já houve o recolhimento da diligência pela 

exequente (fls. 96).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 56278 Nr: 6297-08.2009.811.0040
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVA ZIMERMANN LEMANSKI, JOSÉ TADEU 

LEMAINSKI (LEMANSKI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 234, visto que A PENHORA de bem IMÓVEL 

requerida PRESSUPÕE a mera juntada da CERTIDÃO ATUALIZADA DA 

MATRÍCULA, nos termos do art. 845, § 1º, do NCPC.

Sendo assim, LAVRE-SE O TERMO DE PENHORA por termo nos autos.

No mais, aguarde-se a realização da avaliação a ser realizada nos autos 

cód. 26160, na forma pugnada pela exequente em fls. 234.

Sem prejuízo, expeça-se mandado de INTIMAÇÃO, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça entregar a contrafé e cópia do termo ou do auto de penhora ou 

arresto, nos termos do art. 14 da LEF, bem como proceder com o 

REGISTRO/AVERBAÇÃO no órgão competente.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 10113 Nr: 1957-36.2000.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TADEU LEMAINSKI (LEMANSKI), NEIVA 

ZIMERMANN LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, PERITO OFICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Vistos etc.

Concedo o prazo pugnado às fls. 826.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 102817 Nr: 5775-39.2013.811.0040

 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): ELIANE VIEIRA, GUILHERME GLAUBER 

FERREIRA DOS SANTOS, JOSÉ DANTAS DE SOUZA, ELIOMAR DEITOS, 

VILSON VIEIRA OSSUNA, MAXIEL FREITAS FARIAS, JOÃO PINTO REIS, 

ALEANDRO CARVALHO, PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS, ELIZANDRA 

CARDOSO, ALEX SANDRO VICENTE DA SILVA, FABRICIO MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, MAGDA 

MIRIAN SCHMIDT - OAB:13070/MT, Marly de Moura Nogueira - 

OAB:MT0017585, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12.948, 

RICARDO JOSÉ DA SILVA SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT, 

RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440, SHARLON WILIAN 

SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Independentemente de já tê-lo feito, de acordo com o previsto no artigo 

370, do NCPC, visando evitar qualquer vício, irregularidade processual, ou 

eventual alegação de cerceamento de defesa, com os pontos 

controvertidos acima fixados, determino que as partes, no prazo de 15 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, bem como a 

pertinência das mesmas, sob pena de indeferimento.Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17303 Nr: 1370-09.2003.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, CLAUDINEI REIZ, CLAUDIA DA SILVA REIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 Ante a certidão à fl. 212, desconstituo o leiloeiro nomeado à fl. 207 e, nos 

termos do artigo 881, parágrafo primeiro, do NCPC, NOMEIO o Sr. ALEX 

VIEIRA PASSOS, endereço rua 43 esq com a 09, n° 200, Zambrim Brito 

Vieira Passos Associados, bairro Boa Esperança, cidade de Cuiabá, 

Estado de Mato Grosso, Cep: 78110-490, telefone (65) 3028-3380 / (65) 

3627-7665 / (65) 8403-0003, E-mail alexvieirapassos@hotmail.com, como 

LEILOEIRO PÚBLICO, com arbitramento de comissão no patamar de 5% do 

valor da arrematação (art. 884, parágrafo único, do NCPC), devendo este 

ser realizado no plenário do Tribunal do Júri do Fórum de Sorriso (art. 882, 

parágrafo terceiro, do NCPC), com as incumbências, pelo leiloeiro 

nomeado, das disposições dos artigos 884, 886 e 887, todos do NCPC.O 

preço mínimo, para arrematação, será de 50% do valor da avaliação, com 

pagamento à vista (art. 885; c/c 892, ambos do NCPC), esclarecendo que 

qualquer proposta diversa da ora estabelecida, acaso frustrada a 

tentativa de alienação por estas condições, deverá ser tomada por termo 

pelo leiloeiro, com intimação das partes para manifestação, no prazo de 

cinco dias, hipótese em que, após a conclusão, haverá decisão específica 

deste juízo. (...) Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, 

não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele 

encontrado no endereço constante do processo, a intimação 

considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão (art. 889, 

parágrafo único, do NCPC).Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 137163 Nr: 9209-65.2015.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARQ. IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME, JAIR 

PORTARI JUNIOR, RONE MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROC-ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Ante o pleito retro, determino a utilização dos valores penhorados às fls. 

33-34 para o recolhimento das custas processuais, e, o remanescente à 

conta da parte executada.

Após, arquive-se o feito, com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17907 Nr: 2105-42.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, na qual 

a parte exequente pleiteia a penhora de valores e de veículos via 

BACENJUD e RENAJUD.

 É o relatório. Decido.

In casu, a pretensão do autor é de execução de honorários advocatícios, 

cujo prazo prescricional é cinco anos, consoante artigo 25, II, do Estatuto 

da OAB.

Do mesmo modo, verifica-se que há pendente o pagamento de custas 

processuais pelo executado (fl. 114), a qual, por se tratar de crédito 

tributário, do mesmo modo, prescreve em cinco anos (art. 174, do CTN).

Nesta toada, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença prolatada 

neste feito se deu em 24/08/2011 (fls. 109) e o pedido de cumprimento de 

sentença foi protocolado em 16/01/2018 (fls. 119), ou seja, após o 

decurso do prazo quinquenal prescricional.

Ademais, após o trânsito em julgado somente houve pedido de suspensão 

do feito em 22/09/2016 (fl. 116), quando o crédito já se encontrava 

prescrito, com o que não se verifica qualquer causa 

interruptiva/suspensiva do prazo prescricional.

Posto isso, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO dos créditos excutidos neste 

feito, nos termos do artigo 487, II, do NCPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 29488 Nr: 3930-50.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEREU MARIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE PICOLLI VALENDORFF - 

OAB:6407-B - MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICSON CÉSAR GOMES - 

OAB:OAB/MT 8301-B

 Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, na qual 

a parte exequente pleiteia a penhora de valores e de veículos via 

BACENJUD e RENAJUD.

 É o relatório. Decido.

In casu, a pretensão do autor é de execução de honorários advocatícios, 

cujo prazo prescricional é cinco anos, consoante artigo 25, II, do Estatuto 

da OAB.

Do mesmo modo, verifica-se que há pendente o pagamento de custas 

processuais pelo executado (fl. 64), a qual, por se tratar de crédito 

tributário, do mesmo modo, prescreve em cinco anos (art. 174, do CTN).

Nesta toada, verifica-se que o trânsito em julgado da sentença prolatada 

neste feito se deu em 24/08/2011 (fls. 58) e o pedido de cumprimento de 

sentença foi protocolado em 16/01/2018 (fls. 69), ou seja, após o decurso 

do prazo quinquenal prescricional.

Ademais, após o trânsito em julgado somente houve pedido de suspensão 

do feito em 22/09/2016 (fl. 66), quando o crédito já se encontrava 

prescrito, com o que não se verifica qualquer causa 

interruptiva/suspensiva do prazo prescricional.

Posto isso, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO dos créditos excutidos neste 

feito, nos termos do artigo 487, II, do NCPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 83073 Nr: 2040-66.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DERLY HUBER FORMEHL, ELIAS JORGE FORMEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às 

fls. 190-193, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do 

art. 924, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

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.: 92731 Nr: 4341-49.2012.811.0040

 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: ADALBERTO CIRILO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, MAURO MEAZZA - 

OAB:11 110-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Aposentadoria por Invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do 

salário de benefício, devido desde a cessação do auxílio-doença 

administrativamente (24/10/2008 – fl.), nos termos do art. 43, da Lei n. 

8213/91, descontando-se, porém, os períodos de atividade laborativa 

exercidos após a cessação, devendo a autarquia ré providenciar a 

implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

intimação dessa sentença. No mais, julgo IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais.Sobre as prestações em atraso, nos termos 

do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947 com repercussão 

geral, pelo STF, quanto à correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data 

do inadimplemento de cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do 

art. 1º-F, da Lei n. 9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, 

incidirão os aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação. 

(...).Condeno as partes ao pagamento proporcional dos honorários 

advocatícios de sucumbência, estes no importe de R$4.500,00, dos quais 

caberá a parte autora o pagamento de 50% e, o restante, isto é, 50%, ao 

réu, nos termos do art. 86, do NCPC.No caso de beneficiário da justiça 

gratuita, a exigibilidade das custas processuais e honorários de 

sucumbência em relação ao requerente deverá ser suspensa nos termos 

do art. 98, §3º, do NCPC.Sentença não sujeita à remessa necessária, nos 

termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC.Certificado o trânsito em julgado e 

não havendo requerimentos, arquivem-se com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 53226 Nr: 2616-30.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRISUL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA, 

GABRIEL DE BRITO SILVA LIMA, ORLANDO PIMPIM LIMA, CARLOS 

ROBERTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de execução fiscal manejada pelo CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de NUTRISUL 

COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e GABRIEL DE BRITO SILVA LIMA.

O feito teve regular trâmite, citando-se a pessoa jurídica executada na 

pessoa de Junior Conceição de Almeida (fls. 84).

Porém, a exequente, sem qualquer justificativa, pugnou pela pesquisa de 

endereço de Orlando Pimpim Lima e Carlos Roberto Silva, os quais, 

segundo consta na petição de fls. 93, seriam responsáveis pela pessoa 

jurídica executada.

Após tal decisão o feito passou a prosseguir em face de Nutrisul, Orlando 

e Carlos em detrimento do sócio constante na CDA Gabriel, bem como da 

pessoa identificada como representante legal da Nutrisul por ocasião da 

citação (Junio Conceição – fls. 84).

É o relatório. Decido.
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Ante o cenário fático encimado CHAMO O FEITO À ORDEM, nos seguintes 

termos:

Intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, justificar a inclusão de 

Orlando Pimpim Lima e Carlos Roberto Silva, apresentando documentos 

comprobatórios que demonstrem a possibilidade de inclusão deles no polo 

passivo, notadamente porque não estão inclusos na CDA excutida.

Sem prejuízo, intimem-se os réus acerca da constrição realizada às fls. 

111-113, via edital e pessoalmente nos endereços constantes na 

pesquisa anexa.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZELINO PEREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000891-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: BRAZELINO PEREIRA PINTO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Decido a lide, com dispensa do 

relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta por 

BRAZELINO PEREIRA PINTO em face de BANCO BRADESCO S.A., 

alegando, em suma, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, providenciado pelo reclamado. 

Aduz, porém, que não mantém qualquer relacionamento com o reclamado, 

apto a justificar a inscrição. Postulou a declaração de inexistência da 

dívida, bem como a reparação pelos danos morais suportados. A parte 

reclamada, por seu turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado, 

que a dívida é legítima, bem como não ocorreu a incidência de danos 

morais. Para comprovar suas alegações juntou cópia do contrato firmado 

pelo reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as suas 

forças, que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, 

sustentando que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o 

reclamado sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o não da reclamante, a depender, portanto, de 

prova pericial complexa (perícia grafotécnica), que foge da alçada dos 

Juizados Especiais Cíveis, por não se harmonizar com os seus princípios 

norteadores, notadamente aqueles explicitados na Lei n. 9.099/95. Nesse 

sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior: "A prova técnica é 

admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a 

exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais 

do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado 

para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor 

da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de 

simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser 

considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado 

Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça 

comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento 

constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor 

complexidade'”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito 

Processual Civil. 31ª ed. Volume III. p. 436). [sem destaque no original] A 

jurisprudência também é unânime nesse sentido. Confira-se: 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

NEGATIVA QUANTO AO LANÇAMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL. 

AUTORA IDOSA E ANALFABETA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. 

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PERÍCIA GRAFOLÓGICA NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1. 

Considerando que a autora nega seja sua a impressão digital lançada no 

documento da fl. 128 apresentado pela ré, impõe-se seja ratificada a 

sentença de primeiro grau que determinou a extinção do feito, porquanto 

inviável, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a realização de perícia 

técnica visando confirmar a autenticidade da firma apresentada pela 

instituição ré, sobretudo porque a autora é pessoa idosa e analfabeta. A 

mídia acostada aos autos evidencia que a ré Magazine Luiza afirma a 

suposta existência de acordo realizado com a demandante, o que enseja 

ainda maior dúvida quanto à existência ou não de contratação ou fraude. 

2. Em que pese alegue a recorrente não ter contratado qualquer 

empréstimo ou solicitado cartões das rés, havendo controvérsia em 

relação à impressão digital da demandante, necessário o exame do 

documento por pessoa com conhecimentos técnicos. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO.” 

(TJRS. Recurso Cível n. 71005312368. Primeira Turma Recursal Cível. 

Relatora MARTA BORGES ORTIZ. Julgado em 24-03-2015). [sem destaque 

no original] “PERÍCIA TÉCNICA NO JUIZADO ESPECIAL. CORRETA A 

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO 

DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O 

DESLINDE DA CAUSA. PRECEDENTE DAS TURMAS RECURSAIS. 

SENTENÇA MANTIDA.” (TJDF. Proc. N. 0076130-86.2005.807.0001. 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. 

Relator IRAN DE LIMA. Julgado em 22-3-2006). Portanto, diante da 

complexidade da causa e, tratando-se de matéria de ordem pública 

(pressuposto processual), que pode ser conhecida a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, ainda que de ofício, não há outra alternativa a este 

Juízo senão a de extinguir o feito sem resolução de mérito. Pelo exposto, 

apresento o presente projeto de sentença, no sentido de, JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, diante da 

incompetência absoluta deste Juízo para conhecer, processar e julgar o 

feito, nos termos do art. 3º, inciso I, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei n. 

9.099/95 e c/c art. 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do artigo 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. JONATHAN A. GOES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de 

outubro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003104-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE ALVINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003104-21.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA IRENE ALVINO DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Intime-se a parte reclamante acerca do 

noticiado cumprimento da obrigação. Após, renove-se a conclusão. 

SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001816-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO XAVIER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 159 de 602



Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001816-04.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EDIVALDO XAVIER DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA 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, 14 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003080-90.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PROVIDENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003080-90.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCISCA PROVIDENCIA 

DA SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS 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, 14 de maio de 

2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000962-10.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MACHADO DA SILVA (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 DESPACHO Processo: 

1000962-10.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO MACHADO DA 

SILVA 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, 14 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE FERREIRA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001282-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JESSE FERREIRA DE BARROS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação 

proposta por JESSE FERREIRA DE BARROS em face de BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito; b) a condenação da reclamada a pagar indenização 

por danos morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a 

existência de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, 

proveniente de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, 

porém, que não mantém qualquer relacionamento com a mesma, apta a 

justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da dívida, 

bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência de 

conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada não 

apresentou contestação. É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à reclamada, 

situação de onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de 

que seja garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. 

Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do 

artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza 

todas as provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as 

penas da lei. Pois bem, a reclamada não logrou êxito em comprovar que 

tomou as medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e 

seguros. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a 

isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese. No que diz com o 

mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º. O 

serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 

3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Acresça-se que houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que cabe à parte 

reclamada comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

reclamante, 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 
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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). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Não 

fora apresentada prova da contratação do contrato que gerou a 

negativação, de forma a infirmar a alegação do reclamante, no sentido de 

que fora vítima de uma fraude. Mesmo que se admita a prática de ilicitude 

por terceiro estranho à reclamada, está-se diante da álea de risco da 

atividade por ela desenvolvida, autorizando-se sua responsabilização 

objetiva, conforme precedente: “DIREITO DO CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SPC. CONTRATO NÃO 

CELEBRADO PELO APELADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA 

APONTADA POR PERÍCIA GRAFOSCÓPICA. RISCO DO NEGÓCIO. DEVER 

DE CUIDADO DA EMPRESA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Inscrição no nome do 

consumidor no SPC e na SERASA, em razão de débito oriundo de 

prestação de serviços de telefonia não contratados. Laudo grafoscópico 

elaborado por perito juramentado demonstra a falsidade de assinatura 

aposta em contrato para habilitação de linha telefônica móvel junto à 

empresa Apelante. Comprovada a fraude realizada por terceiro que 

contratou serviços em nome do Apelado, deve a pessoa jurídica ser 

responsabilizada pelos prejuízos causados, em decorrência da deficiente 

verificação da autenticidade das informações prestadas, bem como em 

razão da sua atividade, já que este é o risco do negócio. Provados o 

acontecimento danoso e a responsabilidade da concessionária no referido 

evento, o dano moral fica evidenciado sem a necessidade de qualquer 

outra prova, bastando à demonstração do nexo de causalidade entre o 

dano e a conduta do ofensor para que surja o dever de indenizar. 

Inscrição apta a provocar aflição superior ao mero aborrecimento. Dano in 

re ipsa. Precedentes do STJ. Valor da indenização deve proporcionar à 

vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo no agente 

do ilícito impacto suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento, 

forçando-o a adotar cautela maior em situações como a descrita nestes 

autos. Redução do valor arbitrado no 1º Grau de 20 salários mínimos, 

correspondentes, quando do arbitramento, ao montante de R$ 14.480,00 

(catorze mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).” (Apelação nº 0002035-17.2005.8.17.1130 (347467-1), 2ª Câmara 

Cível do TJPE, Rel. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. j. 

11.02.2015, Publ. 23.02.2015). Não obstante a caracterização do ato ilícito, 

é fato que o reclamante, ao tempo da inscrição impugnada, registrava em 

seu desfavor inscrições negativas anteriores, consoante documentação 

que acompanha a inicial. Mesmo alegando que a outra divida esta em 

discussão judicial, não foi juntado qualquer prova. A ocorrência impede a 

caracterização do dano moral, conforme entendimento consolidado na 

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela ora enfrentada, a Turma 

Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: “RECURSO INOMINADO 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO 

DÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE 

AUTORA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE 

INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA 

ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 385, DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA 

DA SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO. 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. Todavia, quanto ao pedido de indenização 

por danos morais, comprovado que a parte autora possuía ao tempo desta 

inscrição, outra preexistente, não há que se falar em condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, com base na Súmula 385, do 

STJ, mormente pela não comprovação de que esteja sendo discutida em 

juízo. Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” 

(Recurso Cível Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, 

DJe 23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no 

sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos 

na inicial, para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito 

impugnado, devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão 

de proteção ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 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, 08 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011235-31.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BM TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA OAB - PR76189 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011235-31.2014.8.11.0040. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BM TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 

ME Parte Ré: EXECUTADO: BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA 

LTDA. Ante o certificado no id. 10666982, bem como considerando a 

concordância da exequente com o cálculo apresentado pela executada no 

id. 10059275, HOMOLOGO o referido cálculo, devendo ser reiterada a 

intimação da executada para cumprimento da sentença na forma 

determinada no id. 8839140. SORRISO, 9 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000093-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMA PRECISAO EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO POMPEO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA OAB - MT0003517A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1000093-81.2016.8.11.0040 - S I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II – 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, 
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proceda o Sr. Contador Judicial à atualização do débito, com a incidência 

da multa acima referida, devendo os autos retornarem conclusos na 

sequência para análise dos demais pedidos. Sorriso/MT, 17 de novembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001847-24.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1001847-24.2017.8.11.0040 (M) I - A parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se apenas o pólo 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. Sorriso/MT, 

16 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINE ZANCANARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE DE PAULA PEDLOWSKI LAZARIN OAB - PR45499 (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000404-38.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: CARLINE ZANCANARO REQUERIDO: MEGAMAMUTE 

COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA Trata-se de 

reclamação proposta por CARLINE ZANCANARO em face de 

MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA 

LTDA, em que pretende: a) a restituição do valor pago pelo produto; b) a 

condenação da parte reclamada a título de indenização por danos morais. 

A parte reclamante sustenta que, efetuou a compra de uma impressora no 

site da empresa reclamada, mesmo efetuando o pagamento na data 

prevista foi informado do cancelamento do pedido. Aduz que tentou entrar 

em contato com a reclamada diversas vezes mas sem sucesso. 

Devidamente citado, a parte reclamada apresentou contestação. Em 

síntese, argumenta que a empresa enviou o produto comprado pelo 

reclamante e que o mesmo efetuou a retirada, conforme documentos 

juntados. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos 

na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera. É o relatório. Quanto 

à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços, este na condição de 

destinatário final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência do reclamante/consumidor em 

relação à reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

do débito. De início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do 

ônus da prova, diante do que cabe à parte reclamada comprovar. Nessa 

toada, tenho que a parte reclamada logrou êxito em se desincumbir do 

ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, o envio do produto 

e a retirada do mesmo. Os documentos que compõem o corpo da 

contestação indicam que a parte reclamante tinha a sua disponibilidade o 

produto que comprou da reclamada. A despeito de a conduta da parte 

reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que não há como se 

concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu juiz leigo, 

apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES 

os pedidos formulados na inicial, bem assim para JULGAR 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. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA 

Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus 

efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 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, 22 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003971-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEY DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO Nº 1003971-77.2017.8.11.0040 – S I - Cite-se o 

executado 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 - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. 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, 17 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003848-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AUGUSTO BORTOLASSI (EXECUTADO)
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DESPACHO PROCESSO Nº 1003848-79.2017.8.11.0040 – S I - Cite-se o 

executado 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 - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. 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, 17 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010007-89.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL MUNHOZ DE JESUS DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que o edital de Citação foi publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico de nº 10081, página 111, disponibilizado no dia 15/08/2017. 

Certifico que decorreu o prazo legal da publicação do edital, bem como o 

prazo legal para pagamento do débito, sem que houvesse pagamento ou 

manifestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003853-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LODEA (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO Nº 1003853-04.2017.8.11.0040 – S I - Cite-se o 

executado 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 - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. 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, 17 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003855-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNN SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO Nº 1003855-71.2017.8.11.0040 – S I - Cite-se o 

executado 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 - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. 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, 17 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003857-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROCO V. RIBEIRO & CIA. LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO Nº 1003857-41.2017.8.11.0040 – S I - Cite-se o 

executado 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 - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. 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, 17 de novembro de 2017. JACOB 
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SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001966-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

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)

 

RELATÓRIO Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do previsto no 

art. 38, caput, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em que 

refere a parte autora que possuía uma linha telefônica móvel junto à 

requerida (nº 66-99974-0391) e que desativou a mesma no início do mês 

de abril de 2016, por não ter mais interesse na continuidade do contrato. 

Refere que recebeu uma fatura com vencimento em 26/04/2016, a qual 

quitou. Entretanto, continuou recebendo faturas nos meses de maio e 

junho de 2016, e que as mesmas não demonstram utilização dos serviços, 

apenas o valor do pacote. Requer seja declarada encerrada a relação 

contratual, com a consequente declaração de inexistência de débitos 

posteriores a abril de 2016 e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Foi deferida medida cautelar determinando 

que a parte reclamada se abstivesse de efetuar registros do nome do 

autor em cadastros restritivos de crédito até o julgamento final da ação, 

sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (trezentos reais) por dia em caso 

de descumprimento (NCPC, art. 297), bem como determinou-se a inversão 

do ônus probatório. A requerida contesta afirmando a regularidade das 

cobranças, afirmando que o cancelamento se deu em virtude de débitos 

em aberto. Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (...) 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova 

pelo r. juízo, diante do que cabe à parte requerida comprovar a licitude das 

cobranças. A requerida contesta falando que a linha está cadastrada, 

tendo sido cancelado em virtude de não pagamento, portanto, não há que 

se falar em cobrança indevida. A requerida, contudo, não demonstrou a 

efetiva utilização de seus serviços o que conduz à conclusão de que as 

cobranças carecem de legitimidade. Assim, tenho que ao alegar o autor 

que cancelou a linha e não a utiliza mais, poderia a requerida ter provado o 

efetivo uso da mesma, entretanto, não há provas de que a parte autora 

continuou usando o plano que relata ter cancelado, o que poderia conduzir 

à improcedência a presente ação. Indesviável, assim, a conclusão no 

sentido de que deve ser declarada encerrada a relação contratual 

inicialmente entabulada entre as partes e em consequência a 

inexigibilidade dos débitos aqui discutidos, visto que o comportamento do 

autor, ao não utilizar mais os serviços demonstra que acreditou ter 

cancelado os mesmos. No que se refere aos danos morais entendo que a 

simples cobrança indevida não dá ensejo à sua ocorrência, na atual 

esteira da jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. "COMODIDADE PACOTE 

DE SERVIÇOS INTELIGENTES 2". COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO OCORRENTES. Na presente 

ação restou constatado que o serviço não foi solicitado pela parte autora, 

portanto, indevida é a sua cobrança. Entretanto, observa-se que a 

demandante não juntou aos autos os comprovantes de pagamentos das 

faturas em que o serviço não contratado é cobrado, ônus que lhe 

incumbia a teor do disposto no artigo 333, I, do CPC. Pois, para fins de 

devolução de valores cobrados indevidamente é necessário que o 

consumidor comprove o seus respectivos desembolsos. Contudo, diante 

da impossibilidade de afastamento da restituição em dobro dos valores 

cobrados pelo serviço não solicitado (fls. 11/15), sob pena de "reformatio 

in pejus", não se mostra possível a reforma da decisão, neste aspecto. 

Sendo assim, o valor a ser devolvido pela ré ao autor perfaz R$198,30, já 

calculado em dobro, conforme determinado em sentença. Quanto aos 

danos morais, tenho-os como não configurados, pois não verifico nos 

autos a ocorrência de ofensa por parte da ré aos atributos 

personalíssimos do demandante, nem mesmo algum tipo de humilhação ou 

constrangimento a ensejar a pretendida indenização por danos morais. 

Embora, não se negue emanarem aborrecimentos em decorrência de 

cobranças indevidas, o autor não aponta terem decorrido maiores 

conseqüências, que não o mero dissabor da vida cotidiana, tratando-se a 

situação vivenciada pelo demandante de inconvenientes normais e 

inerentes à espécie, os quais não passíveis de indenização por dano à 

esfera pessoal. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9099/95. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004735759, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado 

em 08/05/2014). (grifo meu). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

TELEFONIA. ALTERAÇÃO DE PLANO MENSAL SEM A ANUENCIA DO 

AUTOR. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. 

COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. (...) 

Quanto ao pedido de danos morais, o autor alega genericamente em 

recurso ter sofrido tal dano, o qual não vislumbro no presente caso. Com 

relação a alegada inscrição negativa o demandante não juntou aos autos 

documentos que comprovassem tal fato. Ademais, ante a inadimplência do 

consumidor eventual negativação seria devida, tratando-se de um 

exercício de direito da operadora. Assim, tem-se que a circunstância não 

enseja a possibilidade de caracterização do dano moral, na medida em que 

se trata de mero descumprimento contratual. Além disso, não verifico nos 

autos a ocorrência de ofensa por parte da ré aos atributos 

personalíssimos da demandante, nem mesmo algum tipo de humilhação ou 

constrangimento a ensejar a pretendida indenização por danos morais. No 

caso, tem-se que a situação vivenciada pela requerente não ultrapassa de 

mero dissabor da vida cotidiana, o qual não é passível de indenização. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004761961, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado 

em 08/05/2014) (grifo meu). O fato em liça constitui mero dissabor e não 

acarreta abalo psicológico a ensejar dano moral. Trata-se de uma situação 

desagradável, mas não passa disso, não foge da normalidade, do 

corriqueiro. Por consequente, na esteira dos precedentes acima citados, o 

mero descumprimento contratual não enseja a reparação por dano moral, 

já que inocorrente qualquer afronta a direito de personalidade. Nesse 

sentido é o magistério de Sergio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 83-84): “Dissemos 

linhas atrás que dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do 

que agressão à dignidade da pessoa humana. Que conseqüências podem 

ser extraídas daí? A primeira diz respeito à própria configuração do dano 

moral. Se dano moral é agressão à dignidade humana, não basta para 

configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio, só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são 

conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma 

agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser 

considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à 

dignidade de alguém. Assim, a hipótese dos autos por si só não acarreta 

dano moral. Para que este seja configurado é necessária a prova da 

existência de grave incômodo que fuja da normalidade e cause abalo 

psicológico. Entretanto, analisando-se o caso concreto, não se vislumbra 

tal situação. A requerente não trouxe aos autos nenhuma prova no 
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sentido de ter sofrido grave constrangimento em virtude das cobranças 

indevidas. Não houve inscrição indevida de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. DISPOSITIVO Face ao exposto opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da presente ação, para declarar a inexistência do débito 

impugnado confirmando a medida cautelar concedida, devendo a 

requerida proceder à baixa definitiva das restrições em nome da 

requerida, referentes aos débitos discutidos nessa ação, e se abster de 

inscrever o nome do autor novamente em relação à dividas referentes à 

linha telefônica móvel nº (66) 99974-0391; Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Togado. Sorriso/MT, 18 de abril de 2017. Janaína Luana 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. Isento de 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 25 de abril de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004108-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SANTOS (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO Nº 1004108-59.2017.8.11.0040 – S I - Cite-se o 

executado 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 - Para a hipótese de 

requerimento de constrição de veículos automotores, via Sistema 

RENAJUD, uma vez existente bem penhorável, deverá ser concluída a 

penhora mediante expedição de mandado e, sendo o caso, carta 

precatória. 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, 13 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010374-79.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ORLANDI GUIDAS (EXECUTADO)

 

DESPACHO PROCESSO N. 8010374-79.2013.8.11.0040 (D) Em que pese o 

certificado no ID 929114, o fato do imóvel estar fechado não é suficiente 

para comprovar que a executada não resida naquele endereço, diante do 

que, acolho o peticionado no ID 929115. Reitere-se o encaminhamento da 

missiva nos mesmos termos constantes no ID 929114. Sorriso/MT, 13 de 

novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMARA TEREZINHA GELINSKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000602-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AUTO PECAS MINGOTTI LTDA 

- ME REQUERIDO: GILMARA TEREZINHA GELINSKI RELATÓRIO Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação cobrança ajuizada por 

AUTO PEÇAS MINGOTTI LTDA - ME em face de GILMARA TEREZINHA 

GELINSKI. A requerida, devidamente citada, não compareceu à audiência 

de conciliação, mas apresentou contestação alegando estar residindo em 

outro Estado e não tendo recursos para comparecer à audiência. A ação 

vem embasada em um cheque no valor de R$200,00 (duzentos reais), de 

número 300125, emitido em 24/01/2003, há mais de 5 anos, tendo sido a 

presente ação proposta em 17/02/2017. Assim, não merece acolhida a 

pretensão autoral, tendo em vista que a mesma encontra-se fulminada 

pela prescrição. A ação para cobrança de valor constante em instrumento 

público ou particular, tenha ele força executiva ou não, submete-se ao 

prazo de prescrição quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I do Código 

Civil. Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 503: 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. Nesse sentido já 

decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. 

CHEQUE PRESCRITO. ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE 5 

(CINCO) ANOS. SÚMULA Nº 83/STJ. (...) 2. A ação monitória fundada em 

cheque prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) 

anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.349/MG, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/10/2013, DJe 24/10/2013) DISPOSITIVO Face ao exposto, opino pela 

EXTINÇÃO da presente Ação de Cobrança, COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, ante o reconhecimento de prescrição, nos termos do artigo 487, II 

do Código Civil de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos do 

disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente. Sorriso/MT, 16 de novembro de 2017. 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. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de novembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010336-33.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON JOSE CORDEIRO (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 10 de OUTUBRO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca, ficando a 

parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002318-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 165 de 602



LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002318-40.2017.8.11.0040 REQUERENTE: LUCICLEIA APARECIDA PUPIN 

REQUERIDO: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP I – 

RELATÓRIO. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUCICLEIA APARECIDA 

PUPIN em face de INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, 

sustentando, em síntese, que foi contratado para efetuar o transporte de 

soja em grãos, porém, ao chegar no local de carregamento ficou 48h 

esperando autorização para entrar na empresa reclamada. Buscando 

maiores esclarecimentos foi informado pela empresa que não haveria mais 

o carregamento e que não arcariam com qualquer gastos. Postula pelo 

pagamento das horas em que ficou na espera do carregamento, lucro 

cessantes e indenização por danos morais. Frustrada a conciliação. 

Todavia, não houve apresentação de contestação até a presente data. II – 

FUNDAMENTOS. Em que pesem os argumentos empreendidos pelo 

reclamante, examinandos os autos, verifico que o presente feito 

apresenta matéria incompatível com o rito procedimental do Juizado 

Especial. Com efeito, busca o reclamante a cobrança de valores 

referentes a prestação de serviços por transportador autônomo, em 

decorrência da morosidade, pela reclamada, em realizar o carregamento. 

Tal pretensão é regulada pela Lei n. 11.442/07. No entanto, conforme 

disposto no art. 5º, parágrafo único, da Lei acima comentada, compete “à 

Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de 

transporte de cargas”. Assim sendo, considerando tratar-se de questão 

procedida de relação contratual, reconheço a incompetência do Juizado 

Especial para o julgamento, consoante orientação jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO COBRANÇA DE ESTADIAS CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO DECLARAÇÃO DE EX OFFICIO SENTENÇA 

ANULADA EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

APLICAÇÃO DO ART. 51, II DA LEI 9.099/95 RECURSO CONHECIDO E 

PREJUDICADO. (Processo nº 0002261-18.2013.8.16.0112/0, 1ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais/PR, Rel. Ana Paula Kaled Accioly 

Rodrigues da Costa. unânime, Publ. 29.10.2014). III – DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de, 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de novembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010617-57.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DOMBROWSKI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCARA SALETE TAPARELLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

 

Processo: 8010617-57.2012.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Executada, para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a penhora realizada no ID. 9613042. 

Sorriso/MT, 15 de maio de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DO PRADO OAB - SP0292974A (ADVOGADO)

GISLAINE CRISTINA DOS SANTOS OAB - MT23166/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000677-17.2017.8.11.0040 REQUERENTE: EDNALDO DA SILVA 

REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA I - A parte reclamante, injustificadamente, não compareceu 

à audiência de conciliação/instrução e julgamento, razão pela qual, com 

fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO este 

processo, sem julgamento de mérito. II - Custas pela parte reclamante (Lei 

n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). III - Publique-se. 

Registre-se. Intime-se apenas o pólo ativo, já com o cálculo das custas a 

pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o item 2.14.11 da CNGC 

em caso de inadimplemento das custas processuais - arquive-se. Remeto 

à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do 

presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

JONATHAN GOES FILGUEIRA, Juiz Leigo. Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 22 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000571-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER DE SOUSA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

RECLAMADA acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada 

para o dia 06 de SETEMBRO de 2017, às 13:30 horas, nesta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010818-15.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LENOIR ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR VENERANDO - ME (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

interessada, para no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca da certidão 

lançada no Id. 10597265.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002686-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO LUCIO SOUZA E SANTOS (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

ou Capitulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC/MT, impulsiono este 

autos a fim de intimar a parte interessada via DJE (advogado da parte 
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reclamante ) para no prazo de 05 dias se manifestar sobre a 

correspondência devolvida. Sorriso/MT, 18 de agosto de 2017. Ivaneti 

Luterek Martins dos Santos Auxiliar Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002341-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (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 SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002341-83.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MARCELO NOVAIS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de reclamação 

proposta por MARCELO NOVAIS DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BRADESCO S.A., em que pretendem: a) a concessão de medida liminar 

para a retirada do seu nome de órgãos de proteção ao crédito; b) a 

declaração de inexistência de débito referente ao Contrato n. 

312877078000066FI, no valor de R$ 297,01 (duzentos e noventa e sete 

reais e um centavos); e c) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante argumenta que, apesar 

de ter encerrado uma conta corrente que possuía com o banco reclamado, 

inclusive com o pagamento do saldo devedor existente à época, foi 

surpreendido com o registro do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito promovido pelo reclamado, o que lhe impediu de obter 

financiamento para a aquisição de um imóvel residencial, ocasionando-lhe 

danos morais. O pedido de liminar foi deferido (Id. 7167263). Audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 9604377). Devidamente citado, o banco 

reclamando apresentou contestação (Id. 9634913). Preliminarmente, 

sustenta a falta de interesse processual. No mérito, argumenta a 

inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação pretendida. Ao final, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 9721616. Em síntese, a parte reclamante 

rechaça todas as alegações constantes na contestação. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil). A preliminar suscitada pelo banco reclamado se confunde com a 

matéria de mérito. Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, 

notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se 

em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem 

como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma 

legal, conclui-se que a parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante na condição de destinatária final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

de débito. Verifica-se que a parte reclamante encerrou a conta corrente n. 

405-7, agência n. 5582, que possuía com o banco reclamado no dia 

22/02/2017, mediante a assinatura do “Instrumento Particular de Confissão 

de Dívida e Outras Avenças” (Id. 6875532), tendo efetivado o pagamento 

de um saldo devedor existente no valor total de R$501,28 (quinhentos e 

um reais e vinte e oito centavos), conforme comprovante acostado no Id. 

6875562, o que denota a inexistência do débito impugnado. Quanto ao 

dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a instituição bancária 

a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do evento 

danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do que 

dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim 

dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por 

terceiros no âmbito de operações bancárias". Verifica-se do extrato 

bancário constante no Id. 6875562 que o banco reclamado realizou o 

lançamento de diversos débitos na conta corrente n. 405-7, agência n. 

5582, pertencente à parte reclamante mesmo após a quitação do saldo 

devedor visando o seu encerramento, os quais ensejaram a inscrição 

impugnada pela parte reclamante, evidenciado situação de serviço 

defeituoso. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “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.” [sem 

destaque no original] No caso, verifica-se que o lançamento de débitos em 

conta corrente já encerrada formalmente implicou na inclusão do nome da 

parte reclamante em órgãos de restrição ao crédito, conforme extrato 

constante no Id. 6875604, fato que violou a sua honra, hipótese 

ensejadora de responsabilidade civil por dano moral. Aliás, evidenciada a 

conduta ilícita do banco reclamado, 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. COBRANÇA DE TAXA DE 

MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA SPC. IMPROVIDO. A inclusão nos cadastros de proteção ao 

crédito por cobrança de tarifa de conta corrente sem movimentação, é 

ilícita a qual configura dano moral passível de indenização.” (TJRO. Proc. 

n. 10027414220098220601. Turma Recursal. Relator DALMO ANTÔNIO DE 

CASTRO BEZERRA. Julgado em 16-6-2010). [sem destaque no original] 

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

EXTRATOS QUE DEMONSTRAM CONTA INATIVA HÁ MAIS DE SEIS 

MESES. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. 

VALOR INDENIZATORIO FIXADO EM R$ 4.000,00. MAJORAÇÃO PARA A 

QUANTIA DE R$ 6.780,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, EM PARTE. 

RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.” (TJRS. Recurso Cível Nº 71004724779. 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais. Relator ROBERTO 

BEHRENSDORF GOMES DA SILVA. Julgado em 29/01/2014) Destaca-se, 

por oportuno, que na medida em que o banco reclamado oferta serviços 

de administração de conta corrente, assume o risco do empreendimento, 

devendo disponibilizar de recursos máximos de excelência em seus 

serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por conseguinte, danos 

aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de serviço, cabe ao 

banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de corrigir as 

falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no caso em 

testilha não ocorreu. Posto isso, passamos à conclusão, com a fixação do 

quantum devido a título de danos morais, cabe destacar que, como é 

cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e 

a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para 

nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo 

certo que deve ser levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau 

de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo 

nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta 

negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande porte, 

entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a 

R$6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do 

CDC, permite a parte reclamada a isenção de responsabilidade, quando 

comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a 
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culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, o banco 

reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. Isso 

porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, pois 

não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz 

leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de confirmar a liminar 

concedida no Id. 7167263, bem assim para JULGAR PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência 

do débito impugnado, referente ao Contrato n. 312877078000066FI, no 

valor de R$ 297,01 (duzentos e noventa e sete reais e um centavos); 2) 

CONDENAR o banco reclamado a pagar, a título de danos morais, o 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 da inscrição do nome da parte 

reclamante em órgão de proteção ao crédito (Id. 6875604); e 3) JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 24 de novembro de 2017. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002686-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO LUCIO SOUZA E SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo: 1002686-49.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 10 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 13H40MIN. para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 15 de maio de 2018. Kelly Cimi 

Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011037-57.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA APARECIDA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011037-57.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MARIA DA APARECIDA 

MACHADO REQUERIDO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTADOS, SERASA EXPERIAN 

Trata-se de reclamação proposta por MARIA DA APARECIDA MACHADO 

em face de MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTADOS e SERASA EXPERIAN, em que 

pretende: a) concessão de medida liminar para a retirada do seu nome de 

banco de dados de órgão de restrição ao crédito; b) a declaração de 

inexistência de débito referente ao Contrato n. 6363751302982000, no 

valor de R$106,00 (cento e seis reais); e c) a condenação da empresa 

reclamada a título de indenização por danos morais. A parte reclamante 

sustenta que ao tentar realizar compras no comércio local, foi 

surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito em 

órgãos de proteção ao crédito em razão de uma suposta dívida com a 

empresa reclamada no valor de R$106,00 (cento e seis reais), referente 

ao Contrato n. 6363751302982000, situação que lhe ocasionou danos 

morais. A inicial vem instruída com os documentos constantes nos Ids. 

995944, 995945, 995944 e 995948. Decisão concedendo a pretensão 

liminar encontra-se no Id. 1550625. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 9647980). Restou consignado o comparecimento apenas da 

segunda reclamada. A segunda empresa reclamada apresentou 

contestação no Id. 9419830. Preliminarmente, sustenta a sua ilegitimidade 

para figurar no polo passivo. No mérito, argumenta a inexistência de ato 

ilícito a ensejar a reparação pretendida pela parte reclamante. Ao final, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação à 

contestação consta no Id. 961915. Em síntese, a parte reclamante rechaça 

todas as alegações apresentadas pela segunda empresa reclamada, 

pugnando pela procedência dos pedidos formulados na inicial. É o 

relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Preliminar de ilegitimidade. A segunda empresa 

reclamada sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

presente demanda, argumentando que a dívida registrada em seu sistema 

foi informada pela primeira empresa reclamada, sendo, portanto, desta a 

responsabilidade pelas informações prestadas. A parte reclamante 

sustenta em sua peça inicial que a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito ocorreu sem “qualquer notificação prévia”. A 

jurisprudência tem assentado que “Se a causa de pedir da demanda é a 

falta de notificação prévia a que alude o artigo 43 , § 2º , do CDC , é parte 

legítima para figurar no polo passivo do processo o órgão centralizador do 

cadastro de inadimplentes, a quem incumbe realizar o ato supostamente 

negligenciado” (TJSC, Apelação Cível n. 422816. Quarta Câmara de Direito 

Civil. Relator VICTOR FERREIRA. Julgado em 11-3-2010). Desse modo, a 

legitimidade da segunda parte reclamada encontra-se evidenciada. Da 

revelia. A primeira empresa reclamada não compareceu a audiência de 

conciliação designada para o dia 23-8-2017, conforme consta do termo de 

audiência (Id. 9647980), diante do que deve ser reconhecida a sua revelia, 

a teor do art. 20, da Lei n. 9.099/1995. É da literalidade de tal comando 

normativo que a revelia acarreta a presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte 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). Quanto a inversão do ônus da 

prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da parte 

reclamante/consumidor em relação à reclamada, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à declaração 

de inexistência de débito. Analisando as alegações da parte reclamante, 

verifico que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências 

pretendidas pela mesma. A parte reclamante sustenta, com todas as suas 

forças, que não efetuou qualquer contratação com a primeira empresa 

reclamada. O documento constante no Id. 995945 indica que a primeira 

empresa reclamada promoveu a inscrição do nome da parte reclamante 

em órgãos de proteção ao crédito, por suposta dívida referente ao 

Contrato n. 6363751302982000, no valor de R$106,00 (cento e seis reais), 

sem, no entanto, comprovar a existência de relação jurídica entre as 

partes para o exercício do direito de cobrança. Aliás, instada a 

comparecer em juízo, a primeira parte reclamada quedou-se inerte, 

ensejando a aplicação dos efeitos da revelia, consistente na presunção 

de serem verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

reclamante. Quanto aos danos morais. A conduta ilícita da primeira 

empresa reclamada está demonstrada, porquanto inscreveu o nome da 

parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida 
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inexistente (Id. 995945), acarretando danos morais. 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: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a 

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 

própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o 

que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência 

da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento 

danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido.” 

(STJ. AgRg no AREsp n. 346089. Quarta Turma. Relator Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO. Julgado em 03-9-2013). Quanto à segunda empresa 

reclamada, importante ressaltar que se entende cumprida a notificação 

aludida no art. 43, § 2º, do CDC , quando presentes cópia do aviso de 

inscrição, enviado ao endereço do consumidor pelos Correios e certidão 

de postagem. No caso, essas condições encontram-se comprovadas 

pelos documentos constantes no Id. 9419846, pelos quais a segunda 

empresa reclamada demonstra que promoveu a notificação da parte 

reclamante, situação que lhe isenta de culpa. Quanto à primeira empresa 

reclamada, por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao quantum devido a 

título de danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o 

sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência 

mais autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. 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). Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de confirmar a liminar concedida no Id. 1550625, bem assim para 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado pela parte reclamante, 

referente ao Contrato n. 6363751302982000, no valor de R$106,00 (cento 

e seis reais); 2) CONDENAR somente a primeira empresa reclamada a 

pagar à reclamante, a título de indenização por danos morais, o 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); e 3) 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 24 de novembro 

de 2017. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os 

requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010006-02.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010006-02.2015.8.11.0040 REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP REQUERIDO: ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP Trata-se de 

reclamação proposta por MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP em face de 

ALMA TRANSPORTES LTDA - EPP, em que relata a reclamante que é 

credora da reclamada no valor de R$9.281,86 (nove mil, duzentos e 

oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), representadas por meio 

Cheque n. 4625, vinculado ao Banco HSBC, Agência 943, Conta Corrente 

n. 1539-2, constantes no Id. 975972. Citada a reclamada (Id. 9647681), a 

mesma 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. É o relatório. A lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade 

de produção de prova em audiência. A reclamada foi citada no dia 

21-12-2017, 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 

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 n. 4625, 

vinculado ao Banco HSBC, Agência 943, Conta Corrente n. 1539-2, 

juntado no Id. 975972. Ante o exposto, apresento o projeto de sentença, 

no sentido de JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO, para o efeito de condenar 

a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$9.281,86 (nove mil, 

duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de apresentação do cheque, 

acrescido 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 condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 24 de novembro de 2017. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000362-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BEAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMURI DA COSTA FRAGA (EXECUTADO)

 

Processo: 1000362-86.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte EXEQUENTE, para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre o rumos da execução, sob pena de 
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arquivamento. Sorriso/MT, 15 de maio de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002412-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA TORQUATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002412-85.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MAURA TORQUATO 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Dano Moral, ajuizada por MAURA TORQUATO 

MACEDO em face de BANCO BGM. Alega o reclamante que efetuou dois 

empréstimos consignados junto ao banco reclamado, contratos n. 

226961363 com parcelas de R$ 34,55 e contrato n. 217853160 com 

parcelas de R$ 231,17. No entanto, afirma que teve seu nome negativado 

pelo reclamado em virtude de uma dívida no valor de R$ 12,00 (doze) 

reais, referente a encargos da parcela do segundo contrato. Aduz que 

contestou o débito, porém até a presente data o reclamado não procedeu 

a baixa da negativação do seu nome, sendo que as tentativas de 

composição amigável junto ao Procon restaram infrutífera. Citado, o 

reclamado apresentou contestação, impugnando o valor da causa e, no 

mérito, alegou apenas que houve uma primeira contratação e que 

posteriormente foi realizada uma nova negociação devido a falta de 

margem no contracheque da autora. Sustenta a legalidade da cobrança, 

não havendo que se falar em indenização. A conciliação resultou 

infrutífera. Passo a decidir. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Quanto à impugnação 

ao valor da causa, não merece guarida. Isso porque o art. 292, inciso V, 

do CPC estabelece que: Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: I- (...) V - na ação indenizatória, inclusive 

a fundada em dano moral, o valor pretendido; Em consonância com esse 

dispositivo o c. Superior Tribunal de Justiça, nos casos que envolvem 

compensação por dano moral, tem decidido que o valor da causa 

corresponde ao da condenação postulada na inicial, pelo autor. Nesse 

sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. 

QUANTUM POSTULADO NA INICIAL. VALOR DA CAUSA EQUIVALENTE. 

CPC, ART. 258. I. Quantificada pelo autor a postulação indenizatória a título 

de danos morais, servirá ela de parâmetro para a fixação do valor da 

causa, nos termos do art. 258 do CPC. II. Precedentes do STJ. III. Recurso 

especial não conhecido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 556.879 - SP 

(2003/0099138-1), Rel. MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR, julgamento 

em 7-10-2004) Logo, indefiro o pedido de impugnação ao valor da causa. 

Quanto ao mérito. Analisados os argumentos das partes e a prova 

produzida, tenho que o pedido merece prosperar. Diante da relação de 

consumo entre as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da 

prova, fundamentado o pedido na alegação de cobrança indevida, por 

certo que incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a 

regularidade da cobrança. É justo que assim seja, pois, na condição de 

grande empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições 

para demonstrar o fundamento das cobranças pelos serviços 

supostamente prestados. A despeito disso, resta claro que a reclamada 

não comprovou a regularidade das cobranças. Ao contrário, em sua 

contestação afirma que houve uma nova negociação, mas não soube 

informar qual o valor devido e qual dívida se refere. Muito embora os 

comprovantes de pagamentos apresentados pela autora não estejam 

legíveis, verifica-se que a dívida negativada se refere ao contrato de 

menor valor, a de n. 226961363, conforme extrato juntado no id 7226642. 

No entanto, o atendimento preliminar realizado no PROCON (id 7226716) dá 

conta de que a dívida pleiteada pela reclamada seria encargos do contrato 

de n. 21785360, sendo que as parcelas do contrato de n. 226961363 

estavam em dia. Senão vejamos: “Desta forma, este órgão estabeleceu 

contato com a reclamada, onde fora relatado os fatos ocorridos, e fora 

informado pela reclamada que a requerente possui 2 (dois) contratos: 1º 

226961363 com parcelas no valor de R$34,55 (trinta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos), valores em dias não possui parcelas em 

atraso. Contrato 2º 21785360 com parcelas no valor de R$231,17 

(duzentos e trinta e um reais e dezessete centavos), onde possui parcela 

em atraso, porém as mesma não estão inclusa no sistema de proteção ao 

crédito. Contudo, a reclamada informa que o que consta incluso no 

sistema de proteção ao crédito é valor de encargos (juros) referente a 

parcela do contrato 2º no valor de R$ 12,00 (doze reais), onde a 

requerente contesta, pois efetuou o pagamento com antecedência 

realizado na data (08/07/2016) (...)” Tais fatos nos levam à conclusão 

inexorável de que a reclamada não agiu com cuidado e zelo necessário, 

devendo ser responsabilizada por sua desídia. Assim, restou 

demonstrado que a reclamada ainda lançou o nome da reclamante no 

cadastro de proteção de crédito, mesmo a cobrança sendo indevida, 

dando ensejo à caracterização de ato ilícito, consoante julgado: 

“CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO ATENDIDA. COBRANÇA DE 

FATURAS POR SERVIÇO NÃO UTILIZADO. FRAGILIDADE DO SISTEMA DE 

CONTRATAÇÃO E CANCELAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DÉBITOS. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. No caso concreto, por se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova. 

Assim, incumbia à ré trazer documentos que comprovassem que a parte 

autora possuía débitos pendentes em seu nome após o cancelamento das 

linhas. Contudo, não houve provas seguras nos autos que embasassem 

as alegações da empresa ré, não havendo demonstração da origem dos 

valores cobrados, presumindo-se, assim, como verdadeiras as 

afirmações da inicial. Assim, correta a sentença ao declarar inexistentes 

as faturas emitidas. Resta configurado, ainda, o dever de indenizar, pois 

presente o nexo causal entre a conduta indevida da demandada (ao 

efetuar cobranças após o pedido de cancelamento) e o dano 

experimentado pelo autor. Quantum de R$ 5.100,00 que se mostra em 

consonância com os parâmetros adotados por esta Turma em demandas 

de igual natureza. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-RS - 

RECURSO CÍVEL: 71002898328 RS). Resta clara a existência do nexo 

causal entre a conduta da Reclamada e as consequências sofridas pela 

parte reclamante, entendo que se torna justa a indenização moral 

pleiteada, já que a mesma decorre de responsabilidade objetiva. Noutro 

norte, resta comprovado que não houve culpa do Reclamante ou de 

terceiro quanto ao serviço defeituoso e, por consequência, é da empresa 

Reclamada a incumbência de adotar as cautelas necessárias a tanto. 

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$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial para declarar a inexistência de 

relação jurídica, bem como condenar a reclamada a pagar a reclamante, a 

título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) valor a ser corrigido, tratando-se de ilícito contratual, pelo INPC 

desde a data do ajuizamento, com incidência de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, devidos desde a citação até o efetivo pagamento. 

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, 

nos termos do artigo 54, caput, c/c 55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da lei 9099/95. Sorriso, 21 de novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

27 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001413-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIPISEG SEGURANCA ELETRONICA E VIGILANCIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

STUMPF E STUMPF LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001413-35.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOAO DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIPISEG SEGURANCA ELETRONICA E VIGILANCIA LTDA - 

ME, SORRISO MECANICA AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME, STUMPF E 

STUMPF LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Trata-se de 

reclamação proposta por JOÃO DOS SANTOS em face de VIPISEG 

SEGURANÇA ELETRÔNICA E VIGILÂNCIA LTDA-ME, SORRISO MECÂNICA 

AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA, SUMPF & STUMPF LTDA-ME e 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – 

SICREDI CELEIRO DO MATO GROSSO, em que pretende a condenação 

das reclamadas a título de indenização por danos morais, no valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais). A parte reclamante sustenta que é locatária 

de imóvel pertencente à primeira reclamada, tendo sido ajustado que o 

valor do aluguel seria de R$600,00 (seiscentos reais) mensais. Afirma 

que, no mês de agosto/2016, emitiu folha de cheque n. 546, conta 

12449-4, da Cooperativa de Crédito Sicredi, no valor correspondente ao 

aluguel ajustado, com data para pagamento para o dia 20-9-2016. No 

entanto, no dia 24-8-2016 o referido cheque foi apresentado e 

compensado, o que afetou as demais contas mensais, sendo necessário 

realizar empréstimo pessoal para não recair em inadimplência, o que lhe 

causou danos morais. A inicial vem instruída com os documentos 

constantes nos Ids. 5571864, 5571884, 5571909, 5571946 e 5571938. 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 8850511). A primeira 

reclamada apresenta contestação no Id. 9025786. Em síntese, sustenta a 

inexistência de ato ilícito a ensejar a reparação pretendida, pugnando pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. A segunda reclamada 

apresenta contestação no Id. 8808229. Preliminarmente, sustenta a sua 

ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta a inexistência de dano moral a 

ser reparada, pugnando pela improcedência dos pedidos contidos na 

inicial. A quarta reclamada apresenta contestação no Id. 9015910. 

Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta 

a inexistência de conduta ilícita a ensejar a reparação pretendida, pugnado 

pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. Impugnação à 

contestação encontra-se no Id. 9103812. Em síntese, rechaça todas as 

alegações feitas pelas partes reclamadas, pugnando pela procedência 

dos pedidos contidos na inicial. Em audiência de instrução e julgamento foi 

colhido o depoimento pessoal da parte reclamante. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). As 

preliminares sustentadas pelas reclamadas – ilegitimidade passiva – se 

confundem com a matéria de mérito. Pois bem. Com efeito, é cediço que o 

cheque é uma ordem de pagamento à vista, válida para o dia de sua 

apresentação ao banco, mesmo que nele esteja indicada uma data futura, 

conforme disciplina o art. 32 da Lei 7.357/1985. Confira-se: “Art. 32 O 

cheque é pagável à vista. Considera-se não-estrita qualquer menção em 

contrário. Parágrafo único - O cheque apresentado para pagamento antes 

do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação.” 

Desse modo, se houver fundos, o cheque pré-datado é pago. Caso 

contrário, deve ser devolvido. Eis o histórico do cheque constante no Id. 

5571938: emitido pela parte reclamante em favor da primeira reclamada; 

transmitido à pessoa de Adevaldo; repassado para a terceira reclamada; 

transferido para a segunda reclamada; e, por fim, apresentado à quarta 

reclamada que realizou o seu pagamento. Infere-se que houve a 

apresentação do cheque e, embora em data anterior – 24-8-2016 – a 

acordada com o beneficiário – 20-9-2016 –, foi lícito o pagamento pelo 

banco requerido, uma vez que, trata-se de ordem de pagamento à vista. 

No que tange aos danos morais, e sem desconsiderar os fatos narrados 

na inicial, considero que as condutas das partes reclamadas não 

causaram lesão aos direitos da personalidade da parte reclamante, 

tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos estão sujeitos, 

especialmente porque a compensação antecipada noticiada não implicou 

na devolução do cheque, tampouco a inscrição do nome da parte 

reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Ademais, o extrato bancário 

apresentado pela parte reclamante (Id. 5571946) indica que o seu saldo 

bancário já se encontrava negativo quando da compensação do cheque. 

Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a atingir os 

direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre quando se 

está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico duradouro. 

Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o simples 

inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. A Súmula 370 do STJ estabelece que "caracteriza 

dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado". Não 

obstante, os precedentes que ensejaram a sua edição são claros no 

sentido de que, ocorrendo o desconto antecipado de cheque pós-datado, 

tal fato apenas configura uma ruptura do acordo comercial entabulado 

entre as partes, o que não gera, por si só, o dever de indenizar. Para tal 

desiderato, maiores consequências deveriam acarretar a conduta da parte 

que procedeu ao desconto antecipado, como, por exemplo, a devolução 

do título por insuficiência de fundos ou algum outro constrangimento para 

a configuração do dever de reparar o dano, fato que não ocorreu, 

conforme acima destacado. Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão 

à personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam 

com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa 

a atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou 

comprovado no caso dos autos, que se assemelha mais a um eventual 

inadimplemento contratual. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto 

de sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da 

Lei n. 9.099/95. Sorriso, 09 de novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de 

novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002155-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADINALDO ALVES MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002155-60.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ADINALDO ALVES MORAES 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral, ajuizada por 

ADINALDO ALVES MORAES em face de BANCO DO BRASIL S.A. Alega o 

reclamante que teve seu nome negativado pelo banco requerido, sendo 

que não tem qualquer débito junto ao referido banco, razão pela qual a 

cobrança e a restrição creditícia são indevida. Assim, pede a condenação 

do banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais. 

Medida liminar foi deferida em 10-5-2017, sendo concedida a inversão do 

ônus da prova (id 6830321). Citado, o reclamado apresentou contestação, 

suscitando a sua ilegitimidade passiva e incompetência do juízo. No mérito, 

alega a improcedência da ação, uma vez que a negativação foi lícita, bem 

como ausência de dano moral. A conciliação resultou infrutífera. Passo a 

decidir. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. De início, passo a analisar a preliminar sustentada 

pela reclamada. Quanto à ilegitimidade passiva. A preliminar de 

ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que o extrato do id 

6759082 consta o banco requerido como credor e autor da negativação 

do nome do reclamante. Quanto a preliminar de incompetência do juízo. 

Essa preliminar também deve ser afastada, uma vez foi o banco requerido 

quem incluiu e está cobrando a dívida objeto desta ação. Quanto ao mérito. 

Analisando os autos, verifica-se que o pedido do reclamante não merece 

acolhimento, pois o autor não logrou êxito em comprovar suficientemente 

os fatos constitutivos do seu direito, ônus que sobre ele recaía, de acordo 

com o artigo 333, I, do Código de Processo Civil, in verbis: "Art. 333. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito". Ao abordar a distribuição do ônus da prova, Fredie Didier Júnior 

esclarece que “Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de 

fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte 

que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da 

veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal 

é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento” (DIDIER 

JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 6ª ed. Salvador: 2011. V. 

II. p. 80). No caso em tela, o reclamante sustenta que nunca teve vínculo 

com o banco reclamado. Por sua vez, o requerido juntou o contrato de 

abertura de conta corrente e de adesão a produtos e serviços oferecidos 

pelo banco reclamado devidamente assinados pelo reclamante (id 

9657673 e 9657688). Logo, não há como acolher a tese do reclamante, 

pois não se desincumbiu em comprovar suficientemente os fatos 

constitutivos do seu direito. O reclamado, por sua vez, apresentou fato 

desconstitutivo do direito do reclamante, comprovando a relação do 

vínculo contratual e a existência da dívida realizada pelo reclamante. Ante 

o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido inicial. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54, caput, c/c 

55, caput, ambos da Lei nº 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da lei 9099/95. Sorriso, 21 de 

novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO ABREU MARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001895-80.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ELEANDRO ABREU MARCHI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de 

reclamação proposta por ELEANDRO ABREU MARCHI em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em que pretende a condenação do 

banco reclamado a título de indenização por danos morais no valor de 

R$15.000,00 (quinze mil reais), bem assim a exclusão de pessoa não 

conhecida como segunda titular de conta corrente pertencente ao 

reclamante. A parte reclamante sustenta que é correntista do banco 

reclamada há mais de 03 (três) anos – Agência n. 1456e e Conta Corrente 

n. 11871-0. Aduz que, apesar de ser o único titular da conta corrente 

acima mencionada, ao retirar um extrato bancário no dia 23-3-2017, 

verificou que a pessoa de Marinete Kaiger Gonçalves constava como 

segunda titular. Afirma que desconhece a pessoa acima mencionada, bem 

assim que jamais autorizou a inclusão de qualquer pessoa como titular da 

conta corrente que possui junto ao banco reclamado, bem assim que esse 

fato ocasionou a quebra do seu sigilo bancário, acarretando-lhe danos 

morais. A inicial vem instruída com os documentos constantes nos Ids. 

6110761, 6110764 e 6110777, Devidamente citado, o banco reclamado 

apresenta contestação no Id. 9226874. Em síntese, sustenta a inexistência 

de ato ilícito a ensejar a sua responsabilidade em indenizar a parte 

reclamante em dano moral. Nesses termos, pugna pela improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

9256092). Em audiência de instrução, foi colhido o depoimento pessoal da 

preposta da reclamada (Id. 10277976). É o relatório. A lide comporta 

julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção de outras 

provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil). Quanto à 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a 

incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos 

dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada 

está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das relações de 

consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, os quais 

foram contratados pela parte reclamante na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto ao dano 

moral. No que tange aos danos morais, e sem desconsiderar os fatos 

narrados na inicial, considero que a conduta do banco reclamado não 

causou lesão aos direitos da personalidade da parte reclamante, 

tratando-se, antes, de dissabor do cotidiano a que todos estão sujeitos, 

notadamente porque não restou demonstrado nos autos indícios que de 

tenha havido a alegada quebra de sigilo bancário a ensejar a reparação 

pretendida. Sabe-se que o dano moral deve prover de ato ilícito apto a 

atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que ocorre 

quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano, o 

simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo econômico, não 

são ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem 

estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 
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triviais aborrecimentos. Desse modo, conclui-se que o dano ou lesão à 

personalidade, merecedores de reparação, somente se configurariam com 

a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a 

atributo da sua honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados no art. 5º, incisos V e X, da CF/88, o que não restou 

comprovado no caso dos autos, que se assemelha mais a um eventual 

inadimplemento contratual. Por outro lado, merecedora de acolhimento a 

pretensão visando à exclusão do nome de pessoa desconhecida e não 

autorizada a constar como segundo titular de conta corrente pertencente 

à parte reclamante. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, tão somente para DETERMINAR a exclusão 

de Marinete Kaiger Gonçalves como segunda titular da conta corrente 

pertencente à parte reclamante junto ao banco reclamado – Agência n. 

1456e e Conta Corrente n. 11871-0. Por fim, JULGAR EXTINTO O 

PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença, na forma 

do art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 08 de novembro de 2017. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002402-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA SCHIMIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLY OLIVEIRA SANTOS OAB - MT19745/O (ADVOGADO)

ROBSON ALEXANDRE DE MOURA OAB - MT0013055A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002402-41.2017.8.11.0040 REQUERENTE: VERA SCHIMIT REQUERIDO: 

PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. Trata-se 

de reclamação proposta por VERA SCHIMIT em face de PIRAPÓ 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, em que pretende: a) a declaração de 

inexistência de débito frente à reclamada, descrito no Protesto n. 301979 

formalizado perante o 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso, no valor de 

R$458,80 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos); e b) 

a condenação da reclamada a título de indenização por danos morais. A 

parte reclamante sustenta que ao tentar realizar compras no comércio 

local, foi surpreendida com uma restrição promovida pela empresa 

reclamada, no valor de R$458,80 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta centavos), descrito no Protesto n. 301979 formalizado perante o 2º 

Ofício Extrajudicial de Sorriso. Argumenta que efetuou uma compra de 

tintas na loja da empresa reclamada no valor de R$458,80 (quatrocentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta centavos), a qual foi paga parte em 

dinheiro, no valor de R$65,90 (sessenta e cinto reais e noventa centavos), 

e parte no cartão de crédito, no valor de R$392,90 (trezentos e noventa e 

dois reais e noventa centavos). Aduz que se dirigiu até a loja da empresa 

reclamada que, identificada a falha, somente promoveu a retirada do seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito em janeiro/2016, situação que lhe 

ocasionou prejuízos. Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 

9604655). A empresa reclamada apresentou contestação no Id. 9635077. 

Em síntese, sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a 

existência de contratação da parte reclamante e seu inadimplemento, 

hipótese que autoriza o protesto impugnado. Nesses termos, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na reclamação. Impugnação à 

contestação consta no Id. 9884226. Em síntese, a parte reclamante 

rechaça as alegações da empresa reclamada, pugnando pela procedência 

dos seus pedidos. É o relatório. Verifica-se que a lide comporta julgamento 

antecipado, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, já que não há 

necessidade de produção de prova em audiência. Inexistindo preliminares, 

passo a análise do mérito. Quanto ao dano moral. Pois bem, no que diz 

com o mérito, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º. O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 3º. O fornecedor de serviços só não 

será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” 

Acresça-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude do registro 

impugnado pela parte reclamante, 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). Nessa toada, tenho que a 

reclamada não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório. Por 

outro lado, a parte reclamante demonstrou a relação negocial estabelecida 

entre as partes mediante a Nota Fiscal n. 000.155.580 (Id. 7149091), 

acostando aos autos a fatura do seu cartão de crédito que comprova o 

pagamento da compra realizada na empresa reclamada (Id. 7149128). 

Ademais, a conduta ilícita da parte reclamada está demonstrada, pois 

levou o registro em cadastro de restrição ao crédito o nome da parte 

reclamante mesmo inexistindo débito desta a justificar a inscrição 

combatida (Id. 7149146). 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 DE APELAÇÃO - DANO MORAL - INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO SPC E SERASA - DÉBITO INEXISTENTE - INDENIZAÇÃO - 

CABIMENTO - REDUÇÃO DO ‘QUANTUM’ INDENIZATÓRIO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição no cadastro de órgão de proteção 

ao crédito por débito quitado, enseja o pagamento de indenização por 

dano moral. A fixação do ‘quantum’ indenizatório deve atender uma série 

de critérios adotados pela jurisprudência, de modo a compensar a vítima 

pelos danos causados, sem significar enriquecimento ilícito desta, à custa 

de seu ofensor.” (TJMT. Ap 19930/2005. Desembargador EVANDRO 

STÁBILE. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Julgado em 31/05/2005. Publicado 

no DJE 09/06/2005) Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado na hipótese, 

conforme acima destacado. Nesses termos, tenho por caracterizado o 

dano moral indenizável, e considerando a condição econômica das partes, 

o grau da ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização 

do dano moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais). Quanto ao dano material. Conquanto não haja pedido expresso 

nesse sentido, decorre da leitura da peça inicial a pretensão de 
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ressarcimento do valor despendido para a baixa do protesto realizado pela 

empresa reclamada perante o 2º Ofício Extrajudicial de Sorriso, no valor 

de R$36,40 (trinta e seis reais e quarenta centavos), conforme Recibo n. 

160279 acostado no Id. 7149159. Pelo exposto, apresento o projeto de 

sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, para o efeito de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

descrito no Protesto n. 301979 formalizado perante o 2º Ofício Extrajudicial 

de Sorriso, no valor de R$458,80 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta centavos); 2) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento em 

favor da parte reclamante, a título de danos morais, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro 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 (Id. 7149210); 3) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar a parte reclamante o valor de 

R$36,40 (trinta e seis reais e quarenta centavos), a título de indenização 

pelos danos materiais (Id. 7149159), valor a ser corrigido, tratando-se de 

ilícito contratual, pelo INPC desde a data do ajuizamento, com incidência de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação 

até o efetivo pagamento; e 4) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no art. 

40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 24 de novembro de 2017. JONATHAN A. 

GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

27 de novembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002653-59.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JAMIL MANOEL DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de 

reclamação proposta por JAMIL MANOEL DA SILVA em face do BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em que pretende a condenação da 

parte reclamada em danos morais. A parte reclamante sustenta que 

realizou empréstimo consignado com o banco reclamado, cujas 

prestações mensais são descontadas diretamente dos seus vencimentos, 

já que é servidor público estadual. Afirma que o banco reclamado não 

promoveu os descontos das parcelas dos meses de janeiro/2017 a 

abril/2017, ensejando a inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao 

crédito, o que lhe ocasionou danos morais. Audiência de conciliação 

restou infrutífera (Id. 9868505). Preliminarmente, sustenta a falta de 

interesse processual. No mérito, argumenta a inexistência de ilicitude, 

tendo atuado no exercício regular de direito, uma vez que somente 

promoveu a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos de 

proteção ao crédito em razão da sua inadimplência. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A lide 

comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de produção 

de outras provas (CPC, art. 355, I). A preliminar suscitada pelo banco 

reclamado se confunde com a matéria de mérito. Quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do 

CDC ao presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele 

decorrentes. De fato, levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do CDC, bem como o conceito de fornecedor 

insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, conclui-se que a parte 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado serviços bancários, 

os quais foram contratados pela parte reclamante na condição de 

destinatária final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado 

código assegura que toda indenização derivada de relação de consumo 

se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva 

é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. 

Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da verossimilhança das 

alegações, a evidente hipossuficiência da parte reclamante/consumidor 

em relação à reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de 

onde emerge a necessidade da inversão postulada a fim de que seja 

garantida a salutar isonomia processual na presente demanda. Nesses 

termos, é de rigor a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as 

provas necessárias ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. 

Quanto à existência da dívida impugnada. É incontroversa a existência de 

relação negocial entre as partes, consubstanciada no empréstimo 

consignado firmado mediante o Contrato n. 07187220856050000000, 

conforme demonstram os Demonstrativos de Cálculo de Folha constantes 

no Id. 7971853. Igualmente, incontroverso o fato de que a parte reclamante 

possuía um débito frente ao banco reclamado, decorrente do não 

pagamento das parcelas do referido empréstimo referentes aos meses de 

janeiro/2017 a abril/2017, situação que afasta a alegada ilicitude da 

conduta do banco reclamado, consubstanciada na inscrição do nome da 

parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito, tendo, assim, agido no 

exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em dano moral. 

Nesse sentido, a jurisprudência aponta: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. Consoante reiterada jurisprudência desta Corte, o 

dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo art. 186 no NCC, que 

preconiza que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano, evidenciando, essa norma, a adoção, pela lei, 

da teoria subjetiva relativamente à responsabilidade civil; O dever de 

reparar o prejuízo causado a terceiro depende da conjugação de três 

pressupostos indissociáveis: culpa do agente, dano e nexo causal; Em 

ocorrendo inadimplência do autor perante terceiro, a negativação de seu 

nome configura exercício regular de direito, tendente a propiciar controle 

cadastral sobre a idoneidade patrimonial de seus clientes; Sentença 

mantida.” (TJMG. Proc. n. 10672110050081002. 12ª Câmara Cível. Relator 

DOMINGOS COELHO. Julgado em 13-3-2013). [sem destaque no original] 

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. DÉBITO EXISTENTE. 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CONDUTA ILÍCITA NÃO 

CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO 

DA DÍVIDA FORA EFETUADO EM PERÍODO QUE INJUSTIFICASSE A 

INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. ÔNUS QUE LHE CABIA, SEGUNDO A REGRA DO ART. 333, 

INCISO I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA QUE SE MANTÉM. 

APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. - O 

atraso no pagamento de fatura de cartão de crédito legitima a inscrição do 

nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, observada a regra 

do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em 

ato abusivo ou ilegal, mas sim em exercício regular de direito. - O autor não 

trouxe ao processo prova inequívoca a corroborar suas alegações. Como 

é sabido, a inversão do ônus da prova só é possível quando a obtenção 

das provas pelo autor for de difícil acesso, que não é o caso dos autos. - 

Nos termos do art. 333, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova 

dos fatos constitutivos do seu direito. - Não tendo sido comprovado que a 

parte ré negativou o nome do autor por dívida inexistente, não há que falar 

em indenização por danos morais.” (TJPB. Proc. n. 23983720098150251. 

3º Cível. Relator JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ. Julgado em 21-10-2015). [sem 

destaque no original] Ademais, a própria parte reclamante confirma o fato 

que o banco reclamado promoveu a baixa da restrição impugnada logo 

após a parte reclamante ter realizado o pagamento do débito inadimplente, 
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o que efetivamente ocorreu em 16-52017 (Id. 7972049). Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, bem assim para 

JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso 

I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de 

custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 

55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 24 

de novembro de 2017. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 27 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003271-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO BATISTA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003271-38.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JUCELINO BATISTA ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 – Em caso de condenação, fica a parte 

interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em 

nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade da 

jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 15 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIZE CRESTINA FRANCO (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 DESPACHO Processo: 

1000972-54.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ADENIZE CRESTINA FRANCO 

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 – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OKNEY SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001322-76.2016.8.11.0040. REQUERENTE: OKNEY SILVA FRANCA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 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 – Em caso de condenação, fica a parte 

interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em 

nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade da 

jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 15 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001310-62.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001310-62.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SALETE GOULART 

REQUERIDO: OI 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 – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002511-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BOTELHO, ALMEIDA E CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA LUISA CAMERA (REQUERIDO)

LAURA BORDIGNON CAMERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: BOTELHO, 

ALMEIDA E CIA. LTDA - ME REQUERIDO: MAIRA LUISA CAMERA, LAURA 

BORDIGNON CAMERA I - Atendidos os requisitos legais e regulamentares, 

cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia de mandado. II - Havendo 

necessidade de manifestação ou providência a cargo da parte 

interessada, providenciem-se as devidas intimações, com a advertência 

de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva 

devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). III - 

Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, 

devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004319-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA ZORTEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004319-95.2017.8.11.0040. REQUERENTE: CAMILA ZORTEA 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA, EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A Intime-se a parte reclamante acerca do noticiado 

cumprimento da obrigação (id. 12753591). Após, renove-se a conclusão. 

SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006485-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ELIAS FENSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

SERGIO HEMING JUNIOR OAB - MT0020865A (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 DESPACHO Processo: 

1006485-03.2017.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE ELIAS FENSKE 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Intime-se a exequente para que, em 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca do cumprimento da obrigação informado 

no id. 13032653. Após, renove-se a conclusão. SORRISO, 15 de maio de 

2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002187-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLENI DOS SANTOS FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1002187-02.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CHARLENI DOS SANTOS 

FARIAS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 – Em caso de condenação, fica a parte interessada concitada 

a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com 

a celeridade processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo 

requerido, certifique-se e arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002533-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLMIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO REQUERENTE: OLMIR JOSE 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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) 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011191-75.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ARRUDA VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME CALVO CAVALCANTE OAB - PR45291 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8011191-75.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: GUIDO JOSE WALKER EIRELI 

EXECUTADO: RODRIGO ARRUDA VIANA Em que pesem as considerações 

do executado (id. 4813999), verifico que o endosso constante no cheque 

fora realizado na modalidade em branco (id. 9998630-Pág.1-2). Com efeito, 

o título nominal passou a circular como se fosse ao portador, não havendo 

que se falar em irregularidade do endosso, conforme firme orientação 

jurisprudencial nesse sentido: AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENDOSSO EM 

BRANCO. QUESTIONAMENTO. PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA 

RECONHECIDA. O portador do cheque endossado em branco possui 

legitimidade para figurar no polo ativo da ação executiva, presumida a 

regularidade do endosso, cabendo ao interessado o ônus de provar a 

alegação de irregularidade oposta ao direito reclamado pela parte autora. 

(Agravo de Instrumento nº 0444665-09.2017.8.13.0000 (1), 13ª Câmara 

Cível do TJMG, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata. j. 09.11.2017, Publ. 

10.11.2017). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade 

interposta pelo executado. Intimem-se. Após, nada sendo requerido, 

renove-se a conclusão para análise dos pedidos constantes no id. 

4750378. SORRISO, 11 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010314-72.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (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 SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010314-72.2014.8.11.0040- S I - Tendo em vista o depósito do valor 

acostado no ID 9435998, bem como a manifestação da parte exequente 

constante no ID 9923598, dou por cumprida a obrigação a cargo da parte 

executada. II - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do 

NCPC. III - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em 

juízo, observando-se os dados bancários apresentados no ID 9923598. IV 

- Isento de custas e honorários. V - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

VI - Com o trânsito em julgado, arquive-se. Sorriso/MT, 24 de novembro de 

2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 176126 Nr: 6756-29.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ALLAN FARIAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Impulsiono estes autos a fim de Intimar o Advogado do Autor do Fato da r. 

sentença em seu dispositivo final transcrita: ....Pelo exposto, tenho por 

atípicas as condutas objeto do presente termo circunstanciado, razão pela 

qual, determino o arquivamento do feito.

Anote-se em livro próprio e comuniquem-se os Institutos de Identificação 

Nacional e Estadual, bem como o Ministério Público e a Autoridade Policial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 37873 Nr: 778-23.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAGENS INDAMAR LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUSTOLIN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:OAB/MTA

 I - Tendo em vista o depósito acostado nas fls. 430-431, bem como a 

manifestação da parte exequente constante na fl. 426, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte executada.

II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados na fl. 426.

III - Proceda-se ao levantamento da restrição via RENAJUD levada a efeito 

na fl. 428.

IV - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC.

V - Isento de custas e honorários.

VI - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

VII - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 54383 Nr: 4570-14.2009.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÉCIO VILMAR JANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – As diligências postuladas às fls. 88-89 já foram realizadas (fls. 45-46), 

e a apreensão do veículo só não fora providenciado porque o bem não foi 

localizado. Desta feita, indefiro a pretensão.

II - Tendo em vista a ausência de notícias de outros bens penhoráveis, a 

despeito de diligências realizadas pelo Juízo, já não há assim interesse 

processual na continuidade da tramitação, pois evidenciada a 

impossibilidade de satisfação do crédito a partir da responsabilização 

patrimonial da parte devedora.

 III - Isso posto, JULGO EXTINTO este feito, nos termos do art. 53, §4º, da 

Lei n. 9.099/95, entregando-se à parte credora, caso requerido, certidão 

do seu crédito, como título para eventual futura execução (Enunciado 

75/FONAJE) ou demais providências de seu interesse.

IV - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

V - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 33105 Nr: 2274-24.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MEDEIROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos a fim de Intimar a parte Exequente da r. sentença a 

seguir transcrita: I - Homologo o acordo firmado pelas partes nestes autos 

(fls. 110-111, para que produza os efeitos legais, e assim JULGO EXTINTA 

a execução, em conformidade com a disposição do art. 924, II, do NCPC. II 

- Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado (fl. 107), 

observando-se os dados bancários apresentados na fl. 110. III – 

Restitua-se à executada o título executivo que embasou a ação (fl. 06);IV 

– Sem custas. V - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 33105 Nr: 2274-24.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON MEDEIROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - Homologo o acordo firmado pelas partes nestes autos (fls. 110-111), 

para que produza os efeitos legais, e assim JULGO EXTINTA a execução, 

em conformidade com a disposição do art. 924, II, do NCPC.

 II - Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado (fl. 107), 

observando-se os dados bancários apresentados na fl. 110.

III – Restitua-se à executada o título executivo que embasou a ação (fl. 

06).

IV – Sem custas.

V - Publique-se. Registre-se. Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 37873 Nr: 778-23.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERRAGENS INDAMAR LTDA- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUSTOLIN & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:OAB/MTA

 I - Tendo em vista o depósito acostado nas fls. 430-431, bem como a 

manifestação da parte exequente constante na fl. 426, dou por cumprida a 

obrigação a cargo da parte executada.

II - Expeça-se alvará para levantamento da quantia depositada em juízo, 

observando-se os dados bancários apresentados na fl. 426.

III - Proceda-se ao levantamento da restrição via RENAJUD levada a efeito 

na fl. 428.

IV - Julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC.

V - Isento de custas e honorários.

VI - Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

VII - Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002112-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYMYSON SOUSA AIRIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO REQUERENTE: GLEYMYSON 

SOUSA AIRIS REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 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 
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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.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001432-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS BARROS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001432-75.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO MARCOS BARROS 

CAMPOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003232-41.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILINIR MARIA SCHUCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI OAB - MT0009672S-A (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003232-41.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ILINIR MARIA SCHUCK 

REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, SONY MOBILE 

COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002093-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DOUGLAS KOCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002093-83.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO DOUGLAS KOCH 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO I - Em que pese a argumentação 

da parte reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, diante da ausência 

dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos 

no art. 300 do NCPC, não é o caso de deferimento da tutela de urgência 

pretendida. II - Por fim, como é sabido, o Estado de Mato Grosso não adota 

política conciliatória em demandas judiciais, e sequer tem comparecido em 

audiências de conciliação. Decorre que tal ato somente tem ocupado 

desnecessariamente a pauta e gerado deslocamentos inúteis da parte 

reclamante, pois não há falar nos efeitos da revelia na hipótese (NCPC, 

art. 345, II). Confira-se também entendimento consolidado do Superior 

Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no Recurso Especial nº 

1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, Rel. Napoleão Nunes 

Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa realidade, que afronta os 

princípios da celeridade e da eficiência, o Enunciado n. 1 da Fazenda 

Pública de Mato Grosso estabelece: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias 

para apresentar defesa. III - Pelo exposto, decido/determino: 1) indefiro a 

medida liminar; 2) dispenso a designação de audiência de conciliação; 3) 

cite(m)-se a(s) parte(s) reclamada(s) para apresentação de resposta, em 

30 (trinta) dias; 4) oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 

(quinze) dias; 5) conclusos para análise. SORRISO, 14 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROMARIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE KZYZANOSKI OAB - MT20663/O (ADVOGADO)

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (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 DECISÃO Processo: 

1000055-69.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANTONIO ROMARIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 

caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. 

SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003182-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003182-15.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ANDREIA APARECIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Considerando-se o retorno dos autos a esta instância, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação 

aos rumos do processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser 

arquivado independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a 

presente intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento 

voluntário da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em 

caso de inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. 

SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002135-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR PARLOW (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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002135-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDGAR PARLOW 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos serviços de 

energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao preenchimento 

dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada que 

suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, 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 reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002138-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERY LUIS ENGLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002138-87.2018.8.11.0040. REQUERENTE: JEFFERY LUIS ENGLER 

REQUERIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA I - No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 14 

de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003750-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003750-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NERI RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Considerando-se o retorno dos 

autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000961-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MACHADO 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)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000961-25.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GUSTAVO MACHADO DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Considerando-se o retorno 

dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo 

que em caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 
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conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MICHELON CHUPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002125-25.2017.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA MICHELON 

CHUPEL REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo, sendo que em caso de inércia o feito deve ser arquivado 

independente de nova conclusão. Em caso de condenação, a presente 

intimação assinalará o marco inicial do prazo para cumprimento voluntário 

da obrigação, na forma do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de 

inércia, a incidência da multa prevista naquele dispositivo. SORRISO, 14 de 

maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003112-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA RICARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1003112-95.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MARIA RICARDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Considerando-se o retorno dos autos a 

esta instância, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem com relação aos rumos do processo, sendo que em 

caso de inércia o feito deve ser arquivado independente de nova 

conclusão. Em caso de condenação, a presente intimação assinalará o 

marco inicial do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, na forma 

do art. 523 do NCPC, ensejando, em caso de inércia, a incidência da multa 

prevista naquele dispositivo. SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002406-44.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ALZIRA GOMES SOARES 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. I - Em que pese a argumentação da parte 

reclamante, tenho que não é o caso de concessão da medida 

antecipatória da tutela, vez que não demonstrado qualquer perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, pois eventuais cobranças 

indevidas poderão ser revertidas ao final. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

PRETENDIDA. II – Tendo em vista a verossimilhança e a condição de 

hipossuficiência da parte reclamante, bem como a facilidade de a parte 

requerida comprovar inverdades do alegado, 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 reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 14 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAYNE LOPES DA SILVA MATOS GONZAGA (REQUERENTE)

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: 

1002146-64.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CRISLAYNE LOPES DA SILVA 

MATOS GONZAGA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I - Em que pesem 

as razões invocadas pela reclamante, ao menos nessa análise 

perfunctória, não há como se estabelecer a verossimilhança de suas 

alegações, uma vez que a regra dos artigos 5º e 6º da Lei 9.870/99 

autoriza a negativa da instituição de ensino superior em renovar a 

matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência da 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 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 14 de 

maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1004227-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MATHEUS DO AMARAL PESSATTO (AUTOR)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004227-20.2017.8.11.0040. AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, VINICIUS MATHEUS DO AMARAL PESSATTO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO 

NORTE I - É certo que os demandados estão obrigados a proporcionar 

assistência à saúde da reclamante, nos termos da previsão dos arts. 196 

e seguintes da Constituição Federal, assim como no detalhamento da Lei 

n.º 8.080/90, ordenamento que é expresso ao atribuir responsabilidade 

solidária dos entes federativos na promoção da saúde do cidadão 

brasileiro. Não obstante, no que diz com o pedido de antecipação da tutela, 

para fins e efeitos de deferimento é indispensável a presença de pelo 

menos dois requisitos basilares, ou seja, a verossimilhança do direito 

invocado e o fundado receio de dano irreparável. Nessa senda, em que 

pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável ou urgência na medida. Demais 

disso, nesta análise perfunctória, não há como se estabelecer a 
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verossimilhança das alegações do reclamante. Nesse contexto, diante da 

ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida 

previstos no art. 300 do NCPC, não é o caso de deferimento da tutela de 

urgência pretendida. II - Por fim, como é sabido, os demandados não 

adotam política conciliatória em demandas judiciais, e o Estado de Mato 

Grosso sequer tem comparecido em audiências de conciliação, diante do 

que tal ato somente tem ocupado desnecessariamente a pauta e gerado 

deslocamentos inúteis da parte reclamante, pois não há falar nos efeitos 

da revelia na hipótese (NCPC, art. 345, II). Confira-se também entendimento 

consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito: AgInt no AgRg no 

Recurso Especial nº 1.278.177/MG (2011/0152034-0), 1ª Turma do STJ, 

Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. DJe 28.06.2017). Em face dessa 

realidade, que afronta os princípios da celeridade e da eficiência, o 

Enunciado n. 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso estabelece: A critério 

do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, 

no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo 

de 30 (trinta) dias para apresentar defesa. Pelo exposto, 

decido/determino: 1) INDEFIRO a medida liminar; 2) dispenso a realização 

de audiência de conciliação; 3) intime(m)-se e cite(m)-se a(s) parte(s) 

reclamada(s) para apresentação de resposta, em 30 (trinta) dias; 4) 

oportunize-se manifestação à parte reclamante, em 15 (quinze) dias, após 

o decurso do prazo de resposta; 5) conclusos ao final para análise. 

SORRISO, 14 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003021-05.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CAMARA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TYARA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MG142526 (ADVOGADO)

VITOR CAMARA LOPES OAB - MG152383-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEISEMARA CHRISTINA CORREA FERNANDES OAB - PR43685 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003021-05.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ELIANE CAMARA LOPES 

REQUERIDO: LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS 

LTDA I - Nos termos do Enunciado 157 do FONAJE, defiro o aditamento à 

inicial postulado no id. 7924101, e determino a retificação da autuação, 

incluindo no polo passivo da demanda o BANCO LOSANGO S.A – BANCO 

MULTIPLO, devendo ser providenciada sua citação. II - 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 da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

BANCO LOSANGO S.A poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

a restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. III - Nesse contexto de urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

BANCO LOSANGO S.A, responsável pela inclusão do id. 3678233, 

providencie a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada BANCO LOSANGO S.A se abstenha de proceder novo 

registro do débito impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o 

julgamento final da ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) 

dias úteis, com multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

indevido registro do nome da reclamante em cadastros de restrição ao 

crédito. IV - Em relação ao protesto informando no id. 3678236, inalterada 

a situação fática, mantenho nesse ponto, o indeferimento da medida 

urgente nos termos decidido no id. 3679178. V - Cite-se a reclamada 

BANCO LOSANGO S.A com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamada LIDERANÇA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM COBRANÇAS 

LTDA, para complementar, caso entenda ser necessário, a contestação 

apresentada no id. 12464052, e intime-se a parte reclamante, 

observando-se a audiência já designada. SORRISO, 15 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003725-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIVALDO AMARO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003725-18.2016.8.11.0040. REQUERENTE: FLORIVALDO AMARO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A I - Tendo em vista 

o Acórdão constante no Id. 12931495, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de julho de 2018, às 13h. II - Intimem-se as partes 

para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação. Havendo necessidade de intimação, a parte interessada deverá 

observar o disposto no art. 455 do NCPC. SORRISO, 15 de maio de 2018. 

Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001858-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO TAIGUARA WENGRAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001858-87.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: FABIO TAIGUARA WENGRAT 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, 
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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 autoriza a presunção de que esgotou todos os meios a 

seu alcance para viabilizar o prosseguimento do feito. Diante disso, 

DEFIRO PARCIALMENTE as diligências postuladas no id. 5801384 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. SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001571-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON MOURA DE OLIVEIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON CARLOTT OAB - MT0006679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001571-90.2017.8.11.0040. AUTOR: ROBSON MOURA DE OLIVEIRA 

NEVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

De acordo com a letra do art. 48 da Lei n. 9.099/95, “caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil ”, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e 

corrigir erro material. Destinam-se os embargos declaratórios, destarte, ao 

aperfeiçoamento da decisão judicial, permitindo que o próprio prolator a 

retifique nas hipóteses acima referidas, as quais dizem com defeitos do 

ato impugnado propriamente dito. É dizer, a existência de obscuridade, 

contradição, omissão, dúvida e erro material, é pressuposto inarredável 

para a alteração do julgado, pois os embargos de declaração são 

exceções à regra de imutabilidade do julgado após a sua publicação, não 

se admitindo interpretação extensiva na hipótese. Bem por isso, oportuna 

a conceituação dos defeitos em questão, a partir das lições de Ricardo 

Cunha Chimenti (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 13ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2012, p. 269-270): Verifica-se a 

obscuridade quando a decisão recorrida não elucida de forma clara 

determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu perfeito 

entendimento pela parte. Há contradição se o julgado apresenta teses 

inconciliáveis entre si, ou seja, incoerência entre as proposições 

apresentadas ou entre a fundamentação e a parte dispositiva. Omisso é o 

julgado que não aprecia questão pertinente ao litígio e que deveria ser 

apreciada. (...) Há dúvida quando o julgado não demonstra de forma clara 

qual a convicção do julgador quanto aos fatos apurados ou mesmo em 

relação ao direito aplicado. Pois bem, em que pesem as alegações da 

reclamada, não demonstrou a existência dos defeitos na decisão 

embargada, conforme os conceitos acima delineados, pois pedido de 

assistência judiciária gratuita entendo que não é a sentença oportunidade 

para apreciação, já que até o momento não há se falar em custas ou 

honorários nos presentes autos, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO. 

Restabeleça-se a contagem do prazo recursal. Intimem-se. SORRISO, 15 

de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KLINGER CAMELO PEREIRA (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: 

1000935-27.2017.8.11.0040. REQUERENTE: KLINGER CAMELO PEREIRA 

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 – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002315-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER DOS SANTOS LANTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002315-51.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ESTER DOS SANTOS 

LANTON REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro 

lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente a restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

providencie a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 
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parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003260-09.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA RIBEIRO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003260-09.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GABRIELA RIBEIRO GALVAO 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES 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 – Em caso de 

condenação, fica a parte interessada concitada a observar o disposto no 

art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade processual e 

com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001484-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MATHIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR OAB - SP347081 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001484-03.2018.8.11.0040. AUTOR: ANDERSON MATHIAS RÉU: CLARO 

S.A. I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. A par disso, se procedentes as 

alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará 

sérios prejuízos, decorrentes da indevida restrição ao crédito. Por outro 

lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, 

demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer 

imediatamente a restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A LIMINAR postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

providencie a exclusão do nome da parte reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002351-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVAN FERNANDES DE SOUSA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002351-93.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDVAN FERNANDES DE 

SOUSA & CIA LTDA - ME REQUERIDO: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO 

LTDA I - Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não 

é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não 

demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Demais disso, os 

documentos que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a 

verossimilhança do alegado, porquanto a consulta acostada no id. 

13068500 só indica o cartório e o local do protesto, mas não traz 

elementos que imputem a reclamada como a responsável pela inserção da 

restrição. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se e intime-se 

a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 15 de 

maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003362-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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 DECISÃO Processo: 

1003362-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: SILVANA ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 – Em 

caso de condenação, fica a parte interessada concitada a observar o 

disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade 

processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, 

certifique-se e arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000954-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000954-33.2017.8.11.0040. REQUERENTE: GILBERTO OLIVEIRA LIMA 

REQUERIDO: FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO 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 – Em caso de condenação, fica a parte 

interessada concitada a observar o disposto no art. 524 do NCPC, em 

nome da cooperação com a celeridade processual e com a efetividade da 

jurisdição. III – Nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se. 

SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000273-97.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GARDENIA RIBEIRO BRAGA DE SOUZA (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: 

1000273-97.2016.8.11.0040. REQUERENTE: GARDENIA RIBEIRO BRAGA 

DE SOUZA 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 – Em 

caso de condenação, fica a parte interessada concitada a observar o 

disposto no art. 524 do NCPC, em nome da cooperação com a celeridade 

processual e com a efetividade da jurisdição. III – Nada sendo requerido, 

certifique-se e arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA LIFANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576/O-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT0019139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002426-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MARIA LIFANTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte requerente como 

provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica, este já 

considerado bem de caráter essencial à vida humana. Por outro lado, 

tem-se que a parte demandada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que 

satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte 

reclamada a imediata suspensão da cobrança do débito impugnado, 

providenciando, em 05 (cinco) dias úteis, a suspensão da inscrição 

noticiada no id. 13126871, até o julgamento final da ação, estando 

consequentemente vedada a interrupção no fornecimento do serviço, sob 

pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a verossimilhança 

apontada e a condição de hipossuficiência da parte 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, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002428-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO)

CARLOS SOARES DE JESUS OAB - MT4711/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002428-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CARLOS SOARES DE JESUS 

REQUERIDO: EDITORA TRES LTDA. I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de débito 

em relação jurídica, o que recomenda flexibilização da exigência 

probatória. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora 

no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes de 

descontos realizados diretamente de seu cartão de crédito. Por outro lado, 

tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar 

eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente 

as cobranças, 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 TUTELA DE 

URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a 

suspensão dos débitos no cartão de crédito do reclamante, estando 

consequentemente vedada a prática de qualquer ato em decorrência do 

não-pagamento, tal como o registro do débito em cadastros de restrição 

ao crédito. O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por dia de descumprimento (NCPC, art. 297). III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 15 de 

maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-17.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DERLI FRANCISCO DALL APRIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002466-17.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DERLI FRANCISCO DALL 

APRIA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I - No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que 

se sustenta em alegação de inexistência de débito em relação jurídica, o 

que recomenda flexibilização da exigência probatória, estabelecido que 

não teria a parte reclamante como provar fato negativo. A par disso, se 

procedentes as alegações da parte, a demora no provimento jurisdicional 

lhe acarretará prejuízos, decorrentes da suspensão do fornecimento dos 

serviços de energia elétrica. Por outro lado, tem-se que a reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo 
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das sanções cabíveis na hipótese. II - Com tais ponderações, e atento ao 

preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO 

A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de determinar à reclamada 

que suspenda, em 05 (cinco) dias úteis, a cobrança impugnada pela parte 

reclamante, até o julgamento final da ação, estando consequentemente 

vedada a prática de qualquer ato em decorrência de seu não pagamento, 

tal como a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante ou o registro do débito em 

cadastros de restrição ao crédito, sob pena de multa no valor de R$500,00 

(quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão. III - Tendo em 

vista a verossimilhança apontada, bem como a facilidade de a reclamada 

comprovar inverdades dos fatos alegados pela parte reclamante, 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 reclamante, observando-se a audiência já designada. 

SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES RUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA P TAVARES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002495-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDSON ALVES RUBIM 

REQUERIDO: MARIA P TAVARES - ME I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada 

poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na 

inicial, de modo a restabelecer imediatamente a restrição de crédito e a 

cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. II - Nesse 

contexto de urgência, atento ao preenchimento dos requisitos 

estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR postulada, para 

efeito de determinar que a parte reclamada providencie a exclusão do 

nome da parte reclamante do cadastro de inadimplentes, em razão do 

débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte reclamada se 

abstenha de proceder novo registro do débito impugnado junto aos 

cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O prazo de 

cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome da 

reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a facilidade 

de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. IV - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada. SORRISO, 15 

de maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA FERREIRA (REQUERENTE)

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: 

1002189-98.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROSANGELA MARIA 

FERREIRA REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA I – No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito em relação contratual, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a parte reclamante como 

provar fato negativo. Verifica-se, ainda, pelos documentos apresentados 

que de fato a reclamante possui financiamento estudantil ao custeio de 

100% dos encargos educacionais, de sorte que, em primeira análise, 

evidenciada a probabilidade do direito. A par disso, se procedentes as 

alegações da reclamante, a demora no provimento jurisdicional lhe 

acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento de rematrícula. 

Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança, 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 LIMINAR postulada, para efeito de determinar que a 

reclamada providencie a rematrícula da reclamante no décimo semestre do 

curso de Direito, bem como proceda ao desbloqueio de acesso ao portal 

acadêmico destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo 

para entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 15 (quinze) dias, 

caso o desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, 

sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$10.000,00 

(dez mil reais). Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em 

razão dos fatos tratados neste feito. III – Tendo em vista a verossimilhança 

acima apontada e a condição de hipossuficiência da parte requerente, 

bem como a facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito 

impugnado, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, 

VIII, do CDC. IV - Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a 

audiência já designada. SORRISO, 15 de maio de 2018. Jacob Sauer 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002523-35.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSO ALVES DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002523-35.2018.8.11.0040. REQUERENTE: EDEMILSO ALVES DA SILVA 

GOMES 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) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 

fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 15 de 

maio de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002525-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO DOS SANTOS EGIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002525-05.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SERGIO EDUARDO DOS 

SANTOS EGIDIO REQUERIDO: OI 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) 

Comprovante de endereço em seu nome, ou com declaração de domicílio 

firmada pelo titular do comprovante apresentado; b) Certidões expedidas 
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fisicamente – “balcão” - pelo SCPC, quanto à existência de débitos 

inscritos em seu nome. A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). SORRISO, 15 de maio de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002109-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN MARGARETE KONZEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE CORDEIRO ZANATTA OAB - MT21735/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002109-37.2018.8.11.0040. REQUERENTE: KAREN MARGARETE KONZEN 

REQUERIDO: UNIC SORRISO LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Em que pese a pretensão da parte reclamante, 

verifico que o presente feito exige análise de matéria adstrita à 

competência da Justiça Federal. Com efeito, a parte reclamante pugna pela 

expedição de diploma de nível superior cursado em instituição privada, 

contudo, por exercer a reclamada função delegada do Poder Público 

Federal, afastada está a competência deste Juízo, consoante 

entendimento do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO 

DO DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. 1. As instituições 

privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se 

à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a 

quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos 

cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista o interesse da União, 

compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação 

proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de 

curso superior em instituição privada de ensino. 3. Agravo regimental não 

provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 754627/DF, 

2ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 17.11.2015, unânime, DJe 

14.12.2015). RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMA FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO – INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – 

CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO 

DE CURSO SUPERIOR – INTERESSE DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA COMUM FEDERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO 

IMPROVIDO” (RE nº 762.119/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso 

de Mello, DJe de 10/10/14). Ante o exposto, REJEITO A PETIÇÃO INICIAL e 

deixo de analisar o mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. Cancelo a 

audiência designada neste feito. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se. SORRISO, 14 de maio de 2018. JACOB SAUER, 

Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004107-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA EXEQUENTE: AUTO PECAS 

MINGOTTI LTDA - ME EXECUTADO: SAMUEL DOS SANTOS Trata-se de 

reclamação proposta AUTO PEÇAS MINGOTTI LTDA-ME em face de 

SAMUEL DOS SANTOS, em que relata a reclamante que é credora da 

reclamada no valor de R$ 572,76 (quinhentos e setenta e dois reais e 

setenta e seis centavos), representadas por meio de extratos de vendas, 

constantes no Id. 9378435. Citada a parte reclamada (Id. 12296713), não 

apresentou contestação, e não compareceu à audiência de conciliação. 

No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 330, I, 

do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em audiência. A 

reclamada foi citada no dia 07.03.2018, de forma eficaz conforme 

preceitua o Enunciado 5 do FONAJE, contudo, sequer demonstrou 

interesse em participar ativamente dos atos processuais, deixando de 

comparecer à audiência de conciliação 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 as dividas alegadas 

estão comprovadas no Id. 9378435, que mesmo sem força executória, 

servem como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 

para o efeito de condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 572,76 (quinhentos e setenta e dois reais e setenta e seis 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001628-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDASIO MENESES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA EXEQUENTE: OTICA 

CAVANHOLI EIRELI - ME EXECUTADO: GILDASIO MENESES Trata-se de 

reclamação proposta por ÓTICA CAVANHOLI EIRELI ME, em face de 

GILDASIO MENESES, em que relata a parte reclamante que é credora da 

parte reclamada no valor de R$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), 

representado por meio de notas promissórias, assinadas pela parte 

reclamada, juntada nos Id. 5859696. Citada a parte reclamada (Id. 

10765287), não apresentou contestação, bem como não compareceu à 

audiência de conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, 

nos termos do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção 

de prova em audiência. A parte reclamada foi citada no dia 13.11.2017, 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. 

11017962) 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 divida alegada esta comprovada 

pela nota promissória juntada no Id. 5859696, que mesmo sem força 
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executória, servem como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, 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: 1004263-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA DALLABRIDA GOMES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA REQUERENTE: MARIA FATIMA 

DALLABRIDA GOMES EIRELI - ME REQUERIDO: DIVINA DA CRUZ Trata-se 

de reclamação proposta por MARIA FATIMA DALLABRIDA GOMES EIRELLI 

em face de DIVINA DA CRUZ, relata a reclamante que é credora da parte 

reclamada na quantia de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), 

representada através de boleto e nota fiscal de produto, constantes nos 

Ids. 9509717 e 9509740. Citada a parte reclamada (Id. 10764798), não 

apresentou contestação, bem como não compareceu à audiência de 

conciliação. No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, 

da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 

330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de prova em 

audiência. A parte reclamada foi citada no dia 03.11.2017, 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. 11125648) 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 boleto e nota fiscal do 

produto, acostados nos Ids. 9509717 e 9509740, que mesmo sem força 

executória, servem como prova. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010368-09.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO WILSON LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIZ KZYZANOSKI OAB - MT0014595A (ADVOGADO)

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D AR AUTO ELETRICA CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010368-09.2012.8.11.0040 EXEQUENTE: ELETRO WILSON LTDA - ME 

EXECUTADO: D AR AUTO ELETRICA CENTER LTDA - ME Vistos, etc. 

Relatório dispensado, nos termos do previsto no art. 38, caput, da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por 

ELETRO WILSON LTDA-ME em desfavor de D AR AUTO ELETRICA 

CENTER LTDA - ME. Frustrada a intimação do executado e a penhora de 

bens foi deferido prazo de 5 dias ao exequente a fim de manifestar acerca 

dos rumos da execução, tendo o mesmo permanecido inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo (ID 9801944). Sendo assim, opino pela 

extinção do presente feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, III do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários nos termos 

do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do Juiz 

Presidente do JEC. Sorriso/MT, 14 de outubro de 2017. 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. Isento de custas e 

honorários advocatícios (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se. Sorriso/MT, 20 de outubro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002844-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FORCHEZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002844-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUIZ CARLOS FORCHEZATTO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. I - Não havendo comprovação do 

alegado (id. 11053783), rejeito a justificativa da reclamante, e em razão de 

sua ausência na audiência de conciliação (id. 10786147), com fundamento 

no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, deixo de resolver o mérito. II - Custas pela 

parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do 

FONAJE), cuja cobrança ficará suspensa, na forma do art. 98, §3º, do 

NCPC, porquanto defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

considerando que atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da 

CNGC e nada havendo a indicar que a parte reclamante não faça jus ao 

benefício. III - Revogo a medida liminar deferida neste feito. IV - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001390-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001390-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRENDA LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada, a parte reclamante não 

regularizou o vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003543-32.2016.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA JULIANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003543-32.2016.8.11.0040. REQUERENTE: RAFAEL DA SILVA JULIANI 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. I - A parte reclamante 

não compareceu à audiência de conciliação/instrução e julgamento, razão 

pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO 

EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. Consigno que a 

justificativa para a ausência deve ocorrer até a data da audiência, o que 

não ocorreu no presente caso. 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 apenas o pólo 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. SORRISO, 

15 de maio de 2018. Jacob Sauer Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001440-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001440-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: BRENDA LUCAS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. I - Embora intimada, a parte reclamante não 

regularizou o vício sanável constatado (Certidões expedidas fisicamente – 

“balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo SCPC), diante do que se impõe o 

indeferimento da inicial. II - Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e 

nos termos do art. 485, I, do NCPC, deixo de analisar o mérito. III - Sem 

custas. IV - Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. V - 

Com o trânsito em julgado, arquive-se. SORRISO, 15 de maio de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz(a) de Direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 112281 Nr: 4204-96.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO DR. WALTER DJONES 

RAPUANO, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE AS ALEGAÇÕES 

FINAIS NOS PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 184485 Nr: 489-07.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON LEMES CERQUEIRA, ISMAEL 

FRANCISCO SILVA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS ACUSADOS, DR. ROBSON 

REZENDE DOS SANTOS E DR. DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTEM AS ALEGAÇÕES FINAIS NOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 190060 Nr: 4138-77.2018.811.0040

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO HENRIQUE ALVES CARDOSO, 

MAURICIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR VIANA LUCENA - 

OAB:19417/O

 Vistos etc.

De largada, passo à análise do pedido de Liberdade Provisória formulado 

pela defesa do acusado Mauricio da Silva Neto, fls. 72/89.

 Instado, o MPE pugnou pelo indeferimento do pedido de Liberdade 

Provisória, fls. 90/97.

Pois bem.

 In casu, a prisão do denunciado foi decretada por este juízo em 12 de 

abril de 2018, para garantia da Ordem Pública, em razão de haver nos 

autos indícios suficientes de materialidade e autoria (réu confesso).

Consigno que não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou.

A defesa assevera que não há circunstâncias a ensejar a segregação 

cautelar, uma vez se tratar de réu tecnicamente primário, com residência 

fixa e trabalho licito, sendo suficiente para o acautelamento social as 

medidas alternativas da prisão previstas no art. 319 do Código de 

Processo Penal.

Todavia, a quantidade de droga capturada em poder do paciente, 

aproximadamente 19.000 kg (dezenove quilos) de substâncias 

entorpecentes (maconha e cocaína), acondicionados em embalagens, 

padronizadas, que demonstram a organização da prática do crime, fatos 

que somados demonstram a gravidade concreta do delito cometido, 

justificando a segregação do Paciente.

Nesta mesma toada, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por 

relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a 

respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, 

manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o 

condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando 

se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a 

ordem pública.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os 

seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam 

relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(…) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como 

primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si 

sós, não obstam a segregação cautelar, se há nos autos elementos 

hábeis a recomendar a sua manutenção, como se verifica no caso em 

tela. Precedente do STF. (…)” (STJ, Habeas Corpus n.º 139.136/SC, 5.ª 

Turma, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 

15/09/2009).

“(…) 3. Eventuais condições favoráveis do paciente - tais como a 

primariedade, bons antecedentes, família constituída, emprego, residência 

fixa, saúde debilitada - não impedem a segregação cautelar se o decreto 

prisional está devidamente fundamentado. (…)” (STJ, Recurso em Habeas 

Corpus n.º 21.102/MG, 5.ª Turma, Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

julgado em 19/08/2009).

Neste sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 
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principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.”

 Os crimes ora imputados aos indiciados são, ao menos em tese, dolosos 

e impinge pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, bem como tem-se 

dos autos que foram apreendidos, fls. 30, 11 (onze) pedaços grandes de 

substância análoga a maconha; 4 (quatro) pacotes médios de substância 

análoga a maconha; 5 (cinco) pedaços pequenos de substância análoga a 

maconha; 1 (uma) pedra de substância aparentando ser pasta base de 

cocaína, acondicionados em embalagens, padronizadas, que demonstram 

a organização da prática do crime.

Insta considerar que a quantidade de droga apreendida é incomum, e 

possui alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à 

incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do 

tráfico de drogas.

Ademais, a gravidade do delito, apesar de resistência de parte da 

doutrina, é circunstância que deve levar em conta para fins de 

segregação, principalmente no caso de tráfico de drogas, com grave 

repercussão social.

Neste sentido, TJMT, Número: 6534, Ano: 2012, Magistrado DES. MANOEL 

ORNELLAS DE ALMEIDA:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - 

PEDIDO DE REVOGAÇÃO - INDEFERIMENTO - FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO - ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE - PRISÃO NECESSÁRIA 

- INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA - PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES - IMPOSSIBILIDADE, 

AINDA, DE DISCUSSÃO DA AUTORIA NO ÂMBITO DO WRIT - COAÇÃO 

INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. Não carece de motivação a decisão 

que indefere pedido de revogação da prisão preventiva ao réu preso em 

flagrante pelo crime de tráfico, contemplando a proliferação da droga que 

reflete de modo direto na ordem social, sendo de extrema importância se 

garantir a ordem pública, mesmo diante dos seus bons atributos pessoais; 

não sendo possível, ainda, na estreita via processual do habeas corpus a 

análise profunda das provas da autoria delitiva”.

 Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual 

o deferimento e aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a 

garantia da ordem pública, acompanho o Parecer Ministerial de fls. 90/97, 

como razão de decidir e INDEFIRO, por ora, o pedido de Revogação de 

Prisão Preventiva formulado em favor de Maurício da Silva Neto.

Cientifiquem-se a Defesa do acusado Rodrigo e o MPE.

Às providências, com a máxima urgência.

Intimem-se e cientifiquem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 162512 Nr: 10624-49.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR OLIVEIRA AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erli Henrique Garcia - 

OAB:20.979-MT, LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:53.553/SP

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de fl. 505, o recurso da Defesa não deve ser 

recebido, uma vez que o mesmo é intempestivo.

Sabido e consabido que o prazo no processo penal conta-se a partir da 

intimação pessoal (artigo 798, §5º, alínea ‘c’ do CPP).

Neste sentido, (STJ - HC: 259602 MA 2012/0242127-6, Relator: Ministro 

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/02/2013, T6 - SEXTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2013).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA 

ABSOLUTÓRIA.INTIMAÇÃO DAS PARTES EM PLENÁRIO. APELAÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO.INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos processos de 

competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão 

de julgamento, ficam a acusação e a defesa intimadas pessoalmente 

nesse momento. [...]. 3. Ordem concedida para cassar o acórdão recorrido 

e restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Tribunal Popular. 

(citado em parte).

Nisto, bem como se considerando que as partes saíram devidamente 

intimadas do veredicto no Plenário, conforme fl. 488 dos autos.

Observa-se que o Veredicto procedeu-se em 13/04/2018, tendo sido o 

recurso interposto pela defesa somente em 19/04/2018, fls. 499/508, 

portanto, intempestivo, motivo pelo qual não recebo o mesmo por falta de 

pressuposto de admissibilidade objetivo.

No mais, expeça-se Guia de Execução Provisória.

 Intimem-se e cientifiquem-se.

Às providências, Cumpra-se.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228022 Nr: 16733-34.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 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.: 196955 Nr: 12400-73.2015.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO PEREIRA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 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.: 151381 Nr: 11531-18.2012.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JOELCY ENGEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 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.: 141160 Nr: 486-17.2012.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ JORGE ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE JOHN - OAB:OAB/MT 

12.756, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, SUZAN FERNANDES COELHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNIA FABIANA RODRIGUES 

CHAVES - OAB:11.122/MT

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fls. retro e em 

cumprimento à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os 

presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para manifestação no prazo de cinco dias, 

praticando o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 

485, III, do CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 148607 Nr: 8511-19.2012.811.0055

 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): EDINEIA MESSIAS TADIM

 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:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132292 Nr: 2143-28.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. CUSTÓDIO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, 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:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243800 Nr: 11837-11.2017.811.0055

 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: NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO, SANDRA ELIANE JOHN BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANDA RAMOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - 

OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 271 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 273), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 77826 Nr: 572-18.1994.811.0055

 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: FRANCISCO BEZERRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IARA GUEDES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOMMER DUTRA - 

OAB:21124/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

requerida/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando 

que em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121869 Nr: 964-93.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DO NASCIMENTO, MARISTELA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 422, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para, no prazo de quinze dias, 

manifestarem acerca dos cálculos apresentados pelo Contador Judicial às 

fls. 423/424, valendo o silêncio como concordância.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 137567 Nr: 7934-75.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL ( ASABB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO ADANIR GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO DORÁCIO MENDES 

- OAB:SP 133.066
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 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 174/175, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar 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%, 

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 Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131491 Nr: 1221-84.2011.811.0055

 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: DINOSANI FERRARINI RINCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 115461 Nr: 5547-58.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE CECILIA MALLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - 

OAB:8114-B/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos por certidão ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o 

advogado exequente para que compareça nesta Secretaria e retire a 

carta de ajudicação para registro junto ao CRI desta Comarca, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 154474 Nr: 3108-35.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 170 e a 

devolução da carta precatória oriunda da comarca de Porto Velho/RO, em 

atendimento 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.: 271573 Nr: 2405-31.2018.811.0055

 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: MCAT, VANUZA JOSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fls. 39 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 40), e em atendimento 

ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a 

fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de cinco dias, pugnando o que de 

direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 221730 Nr: 11476-28.2016.811.0055

 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: MATEUS FERNANDES COELHO DE SOUZA, RAFAELA 

PETRILLI COELHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERLUCAS COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA LUCAS DO RIO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA PETRILLI COELHO DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 19820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 498/501, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem acerca da nomeação 

do perito e para, no prazo de cinco dias, apresentar os quesitos e indicar 

assistente técnico, bem como para que cada parte deposite 50% dos 

honorários requeridos às fls. 506/508, salvo se deles discordarem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266498 Nr: 29471-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALE DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - ME, EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE SOUZA CALIXTO 

SANCHES - OAB:44152/PR, BRUNA CAROLINE CALIXTO RAVAZZI - 

OAB:53575, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 11849

 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 dos 

embargos monitórios de fls. 94/126.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224492 Nr: 13774-90.2016.811.0055

 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: DURVAL RODRIGUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DOS MILITARES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843-MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17005/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 

16.917

 Posto isso, FIXO os honorários periciais em R$ 3.000,00, sendo que, na 

hipótese de serem arcados pelo Estado, haverá a redução para R$ 
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1.500,00. NOTIFIQUE-SE o perito sobre o conteúdo da vertente decisão. 

Dessa feita, CUMPRAM-SE os demais termos da decisão de fl. 

75/75-verso. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226121 Nr: 15125-98.2016.811.0055

 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: ELAINE NEVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Posto isso, ACOLHO EM PARTE a pretensão aduzida na exordial e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, razão 

porque CONDENO a parte demandada ao ressarcimento da reserva 

técnica à parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

de cada desembolso, tal qual com a incidência de juros de mora de 1% ao 

mês desde a citação.Considerando que houve a sucumbência recíproca, 

CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, devendo a parte autora arcar com 

90% desse valor e o restante ficará a cargo da parte demandada, 

contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, na fora 

do § 3º do art. 98 do CPC.No mais, DECLARO EXTINTO o processo, com 

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

CPC.P.I.C.Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55018 Nr: 4612-23.2006.811.0055

 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: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTSON RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do § 3º do art. 1.102-C do CPC/1973, REJEITO 

os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque 

ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de 

pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado 

na exordial, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação 

e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da data do 

vencimento da dívida.CONDENO a parte demandada ao pagamento de 

custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO 

em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC, contudo, condenação essa suspensa, na forma do § 3º do art. 98 

do CPC, uma vez que DEFIRO a gratuidade da justiça à parte demandada, 

como requerido.Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução 

do mérito nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC.P.I.C. CIÊNCIA à 

DPE/SP.Após transitada em julgado a sentença, AO ARQUIVO com as 

baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258114 Nr: 23314-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASX, NILCE BRUM DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, AUTORIZO o autor a proceder ao levantamento dos valores 

depositados nas contas vinculadas à conta bancária e ao FGTS na Caixa 

Econômica Federal, em nome de Daniel Rodrigues Xavier.EXPEÇA-SE o 

pertinente Alvará Judicial.P.I.C. CIÊNCIA ao MPE e à DPE.Após o trânsito 

em julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153103 Nr: 1774-63.2013.811.0055

 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: ZENILDO CARINHANHA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, SOCIEDADE 

MÉDICA VIDA E SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:OAB/MT 16.155

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte autora.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC, todavia, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento, nos termos do art. 

98, § 3º, do CPC.No mais, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Considerando que o 

sucumbente é amparado pela justiça gratuita, EXPEÇA-SE certidão em 

favor do perito, no valor de R$ 1.850,00, conforme o artigo 2º § 2º e § 4º 

da Resolução n. 232, de 12 de julho de 2016, do CNJ.P.I.C. Transitada em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118370 Nr: 8352-81.2009.811.0055

 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: ULISSES JOSE TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK PRIEGNITZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, razão por que DECLARO 

rescindido o contrato de locação existente entre as partes (fls. 26/30). 

CONDENO a parte demandada ao pagamento de R$ 11.752,13, (referente 

aos alugueres em atraso – janeiro a outubro de 2009) -, às despesas com 

IPTU no valor de R$ 430,00, bem como os alugueis vencidos no curso da 

demanda, até a data em que a parte autora assumiu a posse do imóvel, em 

13.11.2009 (fl. 50), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, na 

forma do artigo 406 do Código Civil, além de correção monetária pelo INPC, 

ambos a partir de cada vencimento.CONDENO, ainda, a parte demandada 

ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.062,75, com incidência 

de juros de mora de 1% ao mês, na forma do artigo 406 do Código Civil, a 

partir da citação, além de correção monetária pelo INPC a partir do 

ajuizamento da demanda.Por derradeiro, CONDENO a parte demandada ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo, em 

10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do 

CPC, contudo, condenação essa suspensa, uma vez que DEFIRO a 

gratuidade de justiça ao demandado.DECLARO o processo extinto com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.P.I.C.Após o 

trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208621 Nr: 911-05.2016.811.0055

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

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis União Ltda ME, Vilmar Fernandes de 

Araujo, Rosalina Barbosa de Moura, RODINEI CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSÉ DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21.159/MT

 Vistos.

Como já determinado às fls. 109/112-verso, INTIME-SE a parte demandada, 

pelo(s) digno(s) advogado(s) constituído(s), para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o quanto pleiteado pela parte autora à fl. 117.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121869 Nr: 964-93.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DO NASCIMENTO, MARISTELA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Vistos.

Consoante requerido às fls. 419/421, DEFIRO a tramitação prioritária ao 

presente feito, nos termos do artigo 71 da Lei 10.741/2003.

ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial para apurar o valor da 

dívida, nos termos da sentença de fls. 225/232-verso.

Com o cálculo, INTIMEM-SE as partes para manifestarem no prazo de 15 

dias, valendo o silêncio como concordância.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 147990 Nr: 7838-26.2012.811.0055

 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: LEILA APARECIDA DE BARROS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DTOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MONTENEGRO 

DOTTA - OAB:SP/155.456, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - 

OAB:122345

 Vistos.

De início, DEFIRO o pedido de substituição processual formulado às fls. 

273/273-verso, de modo que deverá passar a figurar no polo passivo 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPLI (FIDC NPL I), com a retificação da distribuição e 

autuação.

No mais, por conta do requerimento de levantamento de valores, foram 

promovidas buscas no sistema SisconDJ - TJ/MT. Todavia, não foram 

encontrados valores pertencentes aos autos em epígrafe, conforme 

extrato a seguir juntado. Bem por isso, INDEFIRO o pleito.

Não havendo pendências, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142617 Nr: 2053-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ DAL RI, ESPOLIO DE ADEMAR 

FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, ADRIANA 

BEZERRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA 

MELLO, CESAR AUGUSTUS MELO, ELIETE SOARES CASARIN, WICTOR 

ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, ISIS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO DEL BARCO 

NEVES - OAB:OAB/MT 6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, 

HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT 

10.488, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:OAB/MT 6.024-A, Renata Barcaro - 

OAB:MT0019819O, SÍLVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.610, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS 

PONTES - OAB:OAB/MT 12414, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12.614-B, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para manifestarem, no prazo de quinze dias, acerca da petição da 

litisconsorte Adriana Bezerra de Brito requerendo a expedição de 

mandado de imissão na posse de fls. 2660/2676.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142617 Nr: 2053-83.2012.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ DAL RI, ESPOLIO DE ADEMAR 

FRANCISCO PESERICO, MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, ADRIANA 

BEZERRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA 

MELLO, CESAR AUGUSTUS MELO, ELIETE SOARES CASARIN, WICTOR 

ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, ISIS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, André Luiz de Andrade Pozetti - OAB:49112, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, BRENO DEL BARCO 

NEVES - OAB:OAB/MT 6.743, EDUARDO CARRARO - OAB:50115, 

HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT 

10.488, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT, JOÃO 

CARLOS BRITO REBELLO - OAB:OAB/MT 6.024-A, Renata Barcaro - 

OAB:MT0019819O, SÍLVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.610, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS 

PONTES - OAB:OAB/MT 12414, LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - 

OAB:21936/O, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - OAB:12.614-B, 

THALLYTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

2411/2425, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados das partes para manifestarem, no 

prazo de quinze dias, acerca das respostas de Ofício da SEMA de fls. 

2587/2591 e do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado do 

Paraná de fls. 2638/2645.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 201820 Nr: 16200-12.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITE CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Posto isso, INDEFIRO os pedidos de fls.122/122-verso, de modo que 

HOMOLOGO os honorários periciais propostos às fls. 102/105, sem 
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prejuízo de o valor ser adequado ao que dispõe o artigo 2º, §§ 2º e 4º, da 

Resolução n. 232, de 12 de julho de 2016, do CNJ. Logo, CUMPRAM-SE os 

termos da decisão de fls. 94/96. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140143 Nr: 10674-06.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS EMPREITEIRO AGRICOLA, 

JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante do Ofício de fl. 86 

oriundo da Quinta Vara Cível desta Comarca, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados das 

partes para que informem, no prazo de quinze dias, o valor do montante 

convencionado e pago a título de honorários sucumbenciais em favor do 

patrono do Banco Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160166 Nr: 9771-97.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência 

ao Ministério Público.Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas 

necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274425 Nr: 4549-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLSS, VLSDSS, CLDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o parecer ministerial retro, designo audiência de conciliação 

para o dia 29/05/2018, às 16h30min.

Intimem-se as partes e sua procuradora.

Notifique-se o Ministério Pùblico.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254403 Nr: 20161-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA FLUMIAN PIRES DE 

SALES - OAB:7354/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Vistos.

Considerando o petitório de fls. 119/120, intime-se a parte autora, através 

de seu procurador, para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, devidamente certificado, vista ao Ministério Público.

Em seguida, venham-me os autos conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 269044 Nr: 55-70.2018.811.0055

 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: CSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e, em consonância com o 

parecer ministerial de fls. 35/36, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes à fl. 34.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Cintia Severo Marino e Fabio Martins Gonçalves.

 Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o competente Formal de Partilha.

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

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 272834 Nr: 3319-95.2018.811.0055

 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: LL, EPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente e, em 

consonância com o parecer ministerial de fl. 52, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes 

às fls. 04/12.

Assim, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Luciani Lemes e Edson Pereira Cardoso.

 Posto isso, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

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

Ciência ao Ministério Público.

 Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271892 Nr: 2586-32.2018.811.0055

 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: LZP, JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENITA EGINA DE ASSUNÇAO 

CARVALHO - OAB:20643/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e, em 

consonância com o parecer ministerial de fl. 19, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio 

consensual requerido por Lia Zeitoun Petrenko e Josuel Amaro da Silva, 

bem como o acordo entabulado entre as partes acerca da guarda, período 

de convivência, pensão alimentícia do filho e partilha de bens, acostado às 

fls. 04/08.

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.

Para tanto, expeça-se ofício ao Cartório do 2º Ofício de Registro Civil do 

município de Várzea Grande/MT, para que proceda com a competente 

averbação.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156194 Nr: 4797-17.2013.811.0055

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B, NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre 

as partes às fls. 211/212.

Por consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Proceda-se a Sra. Gestora Judiciária com o necessário para o 

levantamento do valor bloqueado nos autos em favor do exequente.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 275044 Nr: 4998-33.2018.811.0055

 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: LSDA, VJDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, FABIANA BORGES DE OLIVEIRA 

MORETI - OAB:16476 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 04/09 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 23, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual 

requerido por Luciana Santos de Almeida Anjos e Vinicius Jesus dos 

Anjos, bem como o acordo entabulado entre as partes acerca da pensão 

alimentícia e guarda compartilhada.

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: Luciana dos 

Santos de Almeida.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 255063 Nr: 20730-88.2017.811.0055

 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: NBDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta comarca à fl. 41 e 

tendo em vista o parecer ministerial à fl. 42, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual 

requerido por Nida Basilia da Arruda Souza e Edilson Alves de Souza, bem 

como o acordo entabulado entre as partes acerca do pensão alimentícia, e 

partilha de bens.

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: Nida Basília de 

Arruda.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do distrito de Progresso da 

Comarca de Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente 

averbação.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3°, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 247296 Nr: 14619-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VNM, CN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LXM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurcilene Alves de 

Medeiros - OAB:120376/MG

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugna desistência 

do presente feito, conforme consta às fls. 214.

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

No mais, cancelo a audiência designada.

Custas pela parte exequente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270493 Nr: 1539-23.2018.811.0055

 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: LAF, JVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANTONIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 21332, Valdomiro Antonio da Silva - OAB:21128/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 33/34 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 35, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o divórcio consensual 

requerido por Larissa Angela Firmino e Josimar Venson Pereira, bem como 

o acordo entabulado entre as partes acerca da partilha de bens.

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.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

OFICIE-SE a empresa Distribuidora Coca-Cola de Bebidas (fl.34), para que 

proceda com o desconto mensal do salário percebido por Josimar Venson 

Pereira, conforme o acordo de fl. 33/34, depositando na conta bancária 

indicada à fl. 34.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

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

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 271278 Nr: 2213-98.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PHDDO, EARV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente com relação à 

guarda compartilhada e período de convivência da criança Pedro Victor 

Donato de Oliveira e, em consonância com o parecer ministerial de fl. 21, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 

de fls. 04/08, celebrada nestes autos.

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.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Sem custas remanescentes, uma vez que as partes transigiram antes da 

sentença, nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251951 Nr: 18344-85.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BESDL, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON SCHROTKE DOS 

SANTOS - OAB:84416

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 47, e com 

fulcro no parecer ministerial de fls. 55/55-verso, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

Publique-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254196 Nr: 20005-02.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDP, OHDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA PATRICIA PASQUALLI - 

OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista a manifestação ministerial retro e atenta ao que 

dispõe a lei 13.140/2015, determino:I - INTIME-SE, ainda, a psicóloga Sra. 

Daniela Bolsan Marchetto e a assistente social Fabiana Costa dos Anjos 

Porto de Souza, ambas deste Juízo, para realizar estudo psicossocial na 

residência da interditanda, devendo-se entregar relatório no prazo de 05 

(cinco) dias.Respondendo aos seguintes quesitos:01)Em relação à 

habitação?a)O imóvel utilizado pela parte autora é próprio, alugado ou 

cedido?b)Quantas pessoas moram na residência, idade e atividades, grau 

de parentesco?c)Quais as condições da habitação?d)Há fatores que 

colocam em risco a saúde ou interferem na convivência do grupo familiar? 

Quais?e)Na residência há fatores facilitadores à funcionalidade (como 

adaptações arquitetônicas)? Quais?f)Há fatores que colocam em risco a 

saúde ou interferem na convivência do grupo familiar?02) Em relação ao 

avaliado?a)Qual tratamento de saúde está submetido?b)Qual frequência 

do tratamento?c)Pelo serviço público ou privado?d)Se prognóstico de 

reabilitação da deficiência acometida, a ponto de permitir a inclusão social?

e)Se o avaliado possui bens patrimoniais? Se sim, qual a capacidade de 

gerir seus próprios bens?f)Se a família possui vínculos preservados com 

seus familiares, indicando quais familiares prestam acolhimento e apoio 

emocional e/ou material ao avaliado?g)Quais atividades e tarefas são 

desenvolvidas pelo avaliado?h)Descrever a habilidade ou condição do 

avaliado para executar tarefas ou ações sem assistência ou necessidade 

de que sejam todas assistidas?i)Há possibilidade de integração do 

avaliado à vida comunitária e ao mercado de trabalho com a 

implementação e desempenho de atividades diárias?j)Perspectivas do 

avaliado quanto à vida social e comunitária, filhos, casamento, 

relacionamentos?k)Verificar o grau de discernimento do avaliado?Com a 

juntada do estudo psicossocial, abro vista ao Ministério Público para 

parecer final.Em seguida, venham-me os autos conclusos para prolação 

de sentença.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219593 Nr: 9589-09.2016.811.0055

 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: RBDFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiência, 

redesigno a audiência designada à fl. 40 para a data de 07/06/2018, às 

16h30min.

Intime-se conforme determinado nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265825 Nr: 29052-97.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS, EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a ausência da parte autora e de sua procuradora, intime-se 

a requerente pessoalmente bem como sua procuradora, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informando o endereço correto e atualizado do interditando, sob pena de 

extinção.

Decorrido prazo, devidamente certificado venham-me os autos conclusos.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189373 Nr: 6187-51.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CRISTIANO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Certifico que, intimo a parte requerente acerca de certidão de fl. 169 a 

seguir transcrita: 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 151615 Nr: 198-35.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO CRESTANI, AGROPECUARIA GERMINARE 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação para a 

cônjuge do executado, nos termos da legislação em vigor e do Provimento 

n.º 7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao 

oficial de justiça, no bairro Vila Santa Terezinha, a ser depositada em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 101908 Nr: 796-62.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SERGIO FERREIRA DE SOUZA, MARCO ANTONIO DE 

MELLO, CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:297608-SP

 Certifico que, tendo em vista a memória de cálculo apresentada às fls. 

409/410, intimo a parte autora para proceder à devolução do importe de R$ 

115.793,71 (cento e quinze mil setecentos e noventa e três reais e setenta 

e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231494 Nr: 20246-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA KROHLING DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Intimação pelo 

motivo "não existe o nº.", intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177686 Nr: 19769-55.2014.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUNAVAM KARDECK COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:16.864-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fl. 88, a seguir 

transcrito: Autos nº: 177686. Vistos, A busca de endereço foi frutífera. 

Assim, indefiro o pedido de fls. 87, eis que desnecessário. Intime-se a 

parte autora com a advertência de que o processo será extinto caso não 

requeira o que de direito em 10 dias. Às providências. Tangará da 

Serra-MT, 17 de abril de 2018. Anderson Gomes Junqueira. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 245273 Nr: 12991-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA LORENTZ BALLEJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SALVIANO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fl. 45 a seguir 

transcrito: Autos nº: 245273. Vistos, Com razão a parte autora, uma vez 

que restou pendente de apreciação o pedido de gratuidade, o qual merece 

ser deferido. Assim, arquive-se com as cautelas de estilo, sem custas. Às 

providências. Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018. Anderson Gomes 

Junqueira. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 149665 Nr: 9651-88.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLLA & COLLA LTDA ME, PEROLITA 
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SCHERER COLLA, SIDNEI JOAO COLLA, JUNIA VARGAS COLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 

A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 Certifico que, haja vista a petição retro, intimo a 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 das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 236881 Nr: 3780-04.2017.811.0055

 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: REGINALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certifico que, intimo as partes acerca de sentença de fl. 40 a seguir 

transcrita: Autos nº: 236881. Natureza: Cumprimento de sentença. Vistos, 

Considerando que a obrigação pactuada foi cumprida, entendo que o 

processo deve ser extinto, consoante o disposto no art. 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Arquive-se com 

as cautela de estilo. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 18 de abril de 2018. 

Anderson Gomes Junqueira. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 18046 Nr: 410-42.2002.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN BEATRIZ JAHN LOCKS, DIONE 

MARIA JAHN ENGLER

 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: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155675 Nr: 4298-33.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PIZZATTO, DELSI LUIZ PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES HACHBARDT - 

OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 Autos n.º 155675.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116399 Nr: 6500-22.2009.811.0055

 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): BELISSIMA COMERCIO DE VESTUÁRIO E 

ACESSÓRIOS LTDA-ME, SELMA MARIA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116399.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116399 Nr: 6500-22.2009.811.0055

 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): BELISSIMA COMERCIO DE VESTUÁRIO E 

ACESSÓRIOS LTDA-ME, SELMA MARIA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 116399.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 155003 Nr: 3615-93.2013.811.0055

 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: GENESIO LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DOS SANTOS, SANDRA MARTO DOS 
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SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 

17.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que intimo a parte autora para apresentar no Cartório do 1º 

Ofício de Tangará da Serra a documentação mencionada no ofício de fl. 

127, a fim de que seja possível a adjudicação do imóvel de matrícula nº. 

23.397.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196878 Nr: 12341-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES 

OLIVEIRA BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nestório Santana - 

OAB:18.406-A-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O, SILVIO HENRIQUE 

CORREA - OAB:9979

 Autos nº: 196878.

.

 Vistos,

 Considerando que a parte exequente às fls. 812 apresentou a recusa da 

proposta de pagamento formulada pela parte executada, defiro o pedido 

de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o credor diligenciar na 

localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na 

ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196878 Nr: 12341-85.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, DUÍLIO PIATO 

JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY BRISOT, MAYLLA CRISTINA ALVES 

OLIVEIRA BRISOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Nestório Santana - 

OAB:18.406-A-MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529-A MT, 

KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O, SILVIO HENRIQUE 

CORREA - OAB:9979

 Autos nº: 196878.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 270-13.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): SCHUMACHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

AREIA E SEIXOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marques Araujo - 

OAB:3049-MT

 Autos nº. 7808.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7808 Nr: 270-13.1999.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): SCHUMACHER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

AREIA E SEIXOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marques Araujo - 

OAB:3049-MT

 Autos nº: 7808.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando se ainda tem interesse nos bens penhorados.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 178247 Nr: 20373-16.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): CONSTRUAGIL CONSTRUTORA LTDA, 

RENATO JOSE BRASIL DA SILVA, ELSA RIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte exequente para se manifestar acerca de 

decisão de fls. 173/173v° a seguir transcrita: Autos nº: 178247. Vistos, 

Considerando que não houve impugnação da parte Executada quanto ao 

valor bloqueado às fls. 128/129 via Bacenjud, conforme certidão de fls. 

139/vº, converto referida indisponibilidade em penhora e procedo a 

transferência do valor à conta única. Ademais, defiro o levantamento, pela 

Exequente, do valor penhorado, mediante a expedição de competente 

alvará, a ser depositado na conta bancária indicada às fls. 143/vº. Por fim, 

intime-se a parte Exequente para, no prazo de 15 dias, informar se 

pretende prosseguir com a execução do valor remanescente, devendo, 

para tanto, apresentar nova planilha de cálculo. Intime-se a parte 

Exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar memória atualizada do 

débito (devendo ser deduzido o valor penhorado), bem como indicar bens 

do devedor passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de 

bens, determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo 

de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Às providências. 

Tangará da Serra/MT, 10 de abril de 2018. Anderson Gomes Junqueira. 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 247543 Nr: 14795-67.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES FIRMINO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 247543.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 75, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Contudo, verifico que o endereço obtido é o mesmo descrito na inicial.

 Diante disso, determino que seja realizada busca por meio do sistema 

SIEL no intuito de localizar o atual endereço da parte requerida, devendo a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, informar o número do título de 

eleitor ou a data de nascimento e o nome da mãe do requerido.

 Obtido novo endereço, expeça-se mandado de citação.

Sendo inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274780 Nr: 4825-09.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, JUSTIÇA FEDERAL 

MATO GROSSO 8ª VARA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Francisco Bruno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, citação e 

constatação em fl. 15, nos termos da legislação em vigor e do Provimento 

n.º 7/17/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Jardim Paraíso, a ser depositada em guia 

própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271699 Nr: 2499-76.2018.811.0055

 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: TROPICAL PANTANAL AGENCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE VARIG - VIAÇÃO AÉREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10.862-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o Juízo Universal de Falência, para 

remessa dos autos, conforme determinado na decisão de fls.33/34.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 221096 Nr: 10981-81.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:19040-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 221096.

Vistos,

 Cumpra-se o mandado de busca e apreensão e citação nos endereços 

encontrados no sistema Bacenjud (anexo).

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3015-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ SOMMAVILLA, ANA MARIA 

KASPRZAK SOMMAVILLA, FLORA TANGARÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Autos nº: 124011.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 124011 Nr: 3015-77.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA JUNIOR & DAL MASO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ SOMMAVILLA, ANA MARIA 

KASPRZAK SOMMAVILLA, FLORA TANGARÁ LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:MT 7.216, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - 

OAB:11405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONEIDA NAVES RIBEIRO - 

OAB:5697-B/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Autos n.º 124011.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, diante da certidão de fls. 157, bem como do petitório de fls. 

154/155, nomeio o leiloeiro credenciado José Pedro Araujo (Registro 

JUCEMAT n.º 25) e/ou Wellington Martins Araujo (Registro JUCEMAT n.º 

17), da empresa Araujo Leilões, com endereço na Rua Custodio de Melo, 

n.º 630, Cidade Alta, Cuiabá-MT, CEP 78.068-340, telefone: (65) 

99997-1717, e-mail: araujoleiloes@gmail.com.

 Em respeito ao disposto no § 1º do art. 880 do Código de Processo Civil, 

estabeleço as seguintes condições para a concretização da alienação, as 

quais deverão ser observadas tanto na realizada por iniciativa do 

exequente quanto por leiloeiro credenciado:

a) A alienação poderá ocorrer, a critério do leiloeiro, por pregão 

presencial, eletrônico ou pela combinação das duas modalidades 

anteriores (pregão híbrido), estes últimos com a utilização da rede mundial 

de computadores, devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessárias 

para assegurar ampla segurança e publicidade das transações.

b) A publicidade dos atos de alienação fica ao encargo do leiloeiro, 

devendo o edital ser publicado na rede mundial de computadores, em sítio 

escolhido pelo leiloeiro, conforme ora facultado pelo Juízo, de modo que, 

desde logo, fica autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que 

conterão, além dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e 

outros documentos via internet, em site especificamente mantido com essa 

finalidade; autorizada, ainda, a publicação na mídia impressa ou física 

apenas de resumos, extratos ou comunicados de chamamento genéricos 

e concisos dos interessados no leilão, desde que neles haja remissão ao 

endereço eletrônico onde a íntegra da documentação estará disponível 

para exame e consulta.

c) Devem ser cientificadas, com no mínimo 05 (cinco) dias de 

antecedência em relação à primeira data de venda, as pessoas descritas 

no artigo 889, e incisos, do Código de Processo Civil. Caso o devedor não 

seja encontrado, considerar-se-á intimado pelo próprio edital de leilão (art. 

889, parágrafo único, do CPC);

d) Fixo em 5% (cinco por cento) a comissão do leiloeiro acima designado, 

sobre o valor do lanço ofertado para arremate do bem, comissão esta que 

deverá ser paga pelo arrematante. Em caso de acordo, remição ou 

adjudicação superveniente à designação da(s) hasta(s) arbitro comissão 

do leiloeiro em 2% (dois por cento) sobre o valor do bem penhorado a título 

de reembolso das despesas efetuadas pela “Gestão Judicial”, a qual será 

suportada pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Na 

hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o leiloeiro 

e o corretor público farão jus à comissão de 5%, prevista acima.

e) O exequente, se não for beneficiário de dispensa legal de preparo, 

deverá antecipar ao leiloeiro o valor das despesas com a publicidade do 

leilão, conforme alínea “b”.

f) É admitida a arrematação de bens para pagamento parcelado, nos 

termos previstos no artigo 895 do CPC, sendo que o pagamento à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado e 

caberá ao leiloeiro controlar a integralização do pagamento. Na hipótese 

de pagamento parcelado será exigida caução idônea ou hipoteca, 

conforme o caso.

g) Para fins de determinação do preço vil, esclarece-se, desde logo, que 

por tal é compreendido aquele inferior a 50% do valor da avaliação, nos 

termos do artigo 891, parágrafo único, do CPC. E o lance mínimo no leilão 

de imóveis em qualquer das datas será de 50% da avaliação, conforme 

artigo 891 do CPC.

h) fixo o prazo de 04 meses para ultimação da alienação;

 Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens em hasta 

pública, fica desde logo autorizado o leiloeiro nomeado a proceder à 

alienação por iniciativa particular, na forma do artigo 880 do CPC, 

aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as 

determinações acima, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro.

 Expeça-se autorização para realização de imagens ou ilustrações que 

auxiliem na publicidade e no exame do bem, considerando ser tal medida 

útil para fins de proporcionar aos interessados na arrematação exame e 

inspeção dos bens.

 Em se tratando de bens imóveis, caso inexistam nos autos, requisite-se 

ao exequente: (a) certidão atualizada do registro imobiliário; (b) certidões 

das Fazendas Públicas do Estado e do Município, da Receita Federal e do 

INSS, quanto a este último para fins de comprovação de inexistência de 

débitos (CND), devendo constar do ofício que o imóvel será levado à 

praça, com indicação precisa do número dos autos, nome das partes e 

valor do débito; (c) certidão negativa de inscrição de dívida ativa da União, 

fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente (art. 62 do 

Decreto-lei nº. 147/67) e (d) o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 

(CCIR) emitido pelo INCRA, se for imóvel rural, que comprove cadastro dele 

junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural – SNCR.

 Cumpram-se as formalidade legais, expedindo-se, inclusive, edital(is), na 

forma do artigo 887 do Código de Processo Civil, o(s) qual(is) deverá(ão) 

ser(em) fixado(s) no local de costume e publicados, em resumo, pelo 

menos uma vez em jornal de ampla circulação local, com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias. Tal publicidade não prejudica a mencionada no 

item “b” da presente decisão.

 Intimem-se as partes, na pessoa dos advogados ou pessoalmente, caso 

não possuam advogado constituído nos autos.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275223 Nr: 5135-15.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DOURADOS-MS 4ª VARA CÍVEL, BANCO 

BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Marini EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARRONI VIEIRA DE 

FARIA - OAB:9070-MS, NÁDIA GALEGO FIGUEIREDO - OAB:20483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se acerca de certidão 

de fl. 21 a seguir transcrita: Certifico que, encaminho os autos para 

intimação da parte autora, a fim de recolher o valor de duas diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Jardim Shangri-lá, 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, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, 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.: 231742 Nr: 20553-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMAR DE ALMEIDA FARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 231742.

 Vistos,

 Considerando que a parte executada, mesmo devidamente intimada, não 

efetuou o pagamento voluntário da dívida, deverá ser acrescido ao débito 

a multa de 10% mais honorários advocatícios de 10%, conforme 

estabelece o parágrafo 1º do art. 523 do Código de Processo Civil.

 Assim, para conferir maior celeridade, procedo a atualização da dívida, já 

com a inclusão da multa e honorários, conforme abaixo:

CORREÇÃO MONETÁRIA

Atualizado até: 09/05/2018

Juros Incidentes: Após ou Entre o(s) Valor(es) Devido(s)

Juros a partir da data: 23/10/2017

Percentual de Juros: 1,00%

VALORES DEVIDOS

Data do Valor Devido Valor Devido Fator CM Valor Corrigido Juros % Juros 
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R$ Corrigido+Juros R$

 02/12/2016 999,89 1,02701149 1.026,89 7,00% 71,88 1.098,77

Subtotal 1.098,77

ACESSÓRIOS

 R$

 Multa Art. 523 §1º Lei 13.105/15) - Percentual: 10,00% 109,87

Subtotal 1.208,64

Honorários do Cumprimento de Sentença - Percentual: 10,00% 120,86

Subtotal 1.329,50

Total Geral 1.329,50

Outrossim, tendo em vista que não houve pagamento voluntário do débito 

pela parte executada, procedo a busca de valores por meio do sistema 

BACENJUD, conforme já deferido anteriormente.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 231742 Nr: 20553-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAMAR DE ALMEIDA FARIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 231742.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 186309 Nr: 3725-24.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. ERCILIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS, LIMAGRAIN 

BRASIL S/A, REZENDE ANDRADE LAINETTI VOIGT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SOARES 

MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 Autos n.º 186309.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo em relação ao cumprimento de 

sentença proposto por J. Ercílio de Oliveira Advogados, conforme 

comprovante retro juntado, não havendo razão para manter o bloqueio de 

tal importância, haja vista que nenhuma satisfação efetiva trará à parte 

exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

Quanto ao cumprimento de sentença proposto por Limagrain Brasil S/A, 

não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste 

sentido o demonstrativo retro juntado.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275519 Nr: 5398-47.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. SORRISO - MT, JDC.SORRISO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO PEDRO SCHUSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:OAB/MT 10937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o exequente para manifestar-se acerca de certidão 

de fl. 12 a seguir transcrita: “Certifico que, a exequente não comprovou o 

pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 

41,40 (quarenta e um reais e quarenta 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, bem como o valor de duas diligências ao 

oficial de justiça, no bairro centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos. Sendo assim, nos termos do 

Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o exequente 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. Regiane Gomes de Souza. Técnica 

Judiciária.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 100530 Nr: 7598-13.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA SILVA, CLENIO JOSE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, TIAGO STURM 

DA ROCHA - OAB:22.381-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMEU MARTINS ARRUDA - 

OAB:OABGO 7670

 Autos nº: 100530.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou parcialmente exitoso em razão da 

insuficiência de saldo.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 
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eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10563 Nr: 958-38.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 10563.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Em seguida analisarei o pedido de penhora de quotas da empresa J.C.M.H. 

Uhlmann Representações Comerciais Ltda.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 10563 Nr: 958-38.2000.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS UHLMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 10563.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Assim, com fundamento no art. 835, IX, do Código de Processo Civil defiro 

o pedido de penhora de quotas de titularidade do executado na empresa 

J.C.M.H. Uhlmann Representações Comerciais Ltda, devendo ser oficiada 

a Junta Comercial de Mato Grosso para que seja averbada a penhora no 

Contrato Social da empresa.

 Intime-se o executado acerca da penhora.

 Intime-se a empresa, na pessoa de seu representante legal, para que, no 

prazo de 30 dias:

 I - apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, deposi¬tando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

 Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de 

preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela 

sociedade e a liquidação seja excessivamente onerosa para a sociedade, 

poderá ser determinado por este juízo o leilão judicial das quotas.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 6412-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCIA AGROPECUÁRIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:4531 OAB/MT

 Autos nº: 107723.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 107723 Nr: 6412-18.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESSENCIA AGROPECUÁRIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosana de Barros Bezerra 

Pinheiro Espósito - OAB:4531 OAB/MT

 Autos nº: 107723.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

Por outro lado, nos termos do art. 782, § 3º do Código de Processo Civil, 

defiro o pedido de inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes.

 Para tanto, expeça-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito, para que 

incluam o nome da parte executada em seus bancos de dados.

 Feito isto, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 

01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que 

neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 234472 Nr: 279-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARCELA CIRINO LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT
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 Certifico que, intimo as partes para manifestarem-se acerca de despacho 

de fl. 83 a seguir transcrito: Autos nº: 234472. Vistos, Defiro o 

levantamento do valor depositado em favor da parte exequente, mediante 

a expedição do competente alvará para a conta informada às fls. 82, 

devendo ser certificado a existência de poderes para receber e dar 

quitação. Após, com o trânsito em julgado certificado às fls. 65, remeta-se 

ao arquivo observadas as cautelas de estilo. Às providências. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 10 de abril de 2018. Anderson Gomes Junqueira. 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174303 Nr: 16304-38.2014.811.0055

 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): TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174303.

 Vistos,

 Trata-se de ação de execução ajuizada por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso em face de 

Tiago da Silva, todos devidamente qualificados.

 Realizadas várias tentativas de localizar a parte executada, todas 

restaram inexitosas (fls. 102 e fls. 115).

 Às fls.155/156 a parte exequente pugnou pelo arresto on line, nas contas 

da parte executada.

 É o necessário à análise e decisão.

 Consigno que o arresto on line é medida cabível em face da dificuldade de 

citação do executado, tendo em vista que tal providência está submetida à 

norma prevista no art. 830 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre 

o procedimento executivo.

 Registro que o entendimento do STJ acerca do arresto no processo de 

execução é o seguinte:

“RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 

E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA CITAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são 

exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, 

o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a medida 

cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da 

execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a 

existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a 

demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do 

CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para 

citação, seja por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 

653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o deferimento da medida 

cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a 

recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer indício concreto da 

necessidade da medida. Rever essa afirmação, no entanto, implica 

adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso 

especial não provido.” (STJ - REsp: 1407723 RS 2013/0332129-2, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 21/11/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2013)

 Assim, no caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial. 

Portanto, o arresto está amparado nos artigos 830 do Código de Processo 

Civil.

 Nessas circunstâncias, estando demonstrado que foram realizadas 

diversas tentativas para localizar a devedora, entendo que é possível 

deferir o arresto on line de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras em nome da parte executada.

 Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 155/156 para determinar arresto 

on line via BACENJUD de valores depositados nas contas ou aplicações 

financeiras em nome da parte executada.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174303 Nr: 16304-38.2014.811.0055

 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): TIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174303.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7368 Nr: 1876-13.1998.811.0055

 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: PIERRE MARRET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DE CAMPO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCINDO BATISTA DA SILVA 

ROQUE - OAB:OAB/RS: 26036

 Autos nº: 7368.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 7368 Nr: 1876-13.1998.811.0055

 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: PIERRE MARRET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL DE CAMPO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCINDO BATISTA DA SILVA 

ROQUE - OAB:OAB/RS: 26036

 Autos n.º 7368.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 
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devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121388 Nr: 557-87.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Autos nº. 121388.

Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204218 Nr: 18129-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADALBERTO RIBEIRO, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES DOS REIS VERCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 204218.

.

 Vistos,

 Considerando que às fls. 110 a parte executada foi devidamente intimada 

da decisão de fls. 76, defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo 

desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de 

constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de 

Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de acordo com a 

regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 204218 Nr: 18129-80.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ADALBERTO RIBEIRO, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZES DOS REIS VERCIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MISSIO - 

OAB:11.034-B/MT, ED WILSON STIFFLER - OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 204218.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 121388 Nr: 557-87.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA 

GORETTI DAL CASTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Autos n.º 121388.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189814 Nr: 6585-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->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): ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 189814.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 189814 Nr: 6585-95.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): ELINTON FERNANDO KINTSCHNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 189814.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, defiro o pedido para que seja feita busca via RENAJUD.

 Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de 

transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para 

quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo 

localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma 

oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, 

deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

 Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da 

mesma também através do RENAJUD.

 Sendo a busca inexitosa, fica desde já indeferida a pesquisa via 

INFOJUD, uma vez que este Juízo já terá buscado ativos financeiros 

(BACENJUD) e veículos (RENAJUD), sendo que eventuais bens imóveis 

podem ser buscados diretamente pela parte exequente mediante consulta 

ao CRI local.

 Assim, fica a parte exequente desde já advertida de que o processo será 

suspenso por 01 ano após a busca via RENAJUD, na forma do art. 921, § 

1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá 

a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens (não 

bastará novo pedido de BACENJUD ou RENAJUD), determino desde já a 

suspensão sine die do feito, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo 

que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º 

do art. 921 do CPC).

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125074 Nr: 4042-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO KOZIELSKI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:OAB/SP 267.830, CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 125074.

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 117 e realizo nova tentativa de arresto on line via 

BACENJUD de valores depositados nas contas ou aplicações financeiras 

em nome da parte executada.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125074 Nr: 4042-95.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO KOZIELSKI MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PAVANELLI 

CAPOLETTI - OAB:OAB/SP 267.830, CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 125074.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 232922 Nr: 21860-50.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENA MARIA BASTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 232922.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, proceda-se com a busca de veículos registrados em nome da 

parte executada pelo sistema RENAJUD, conforme já determinado às fls. 

45/46.

 Cumpra-se.
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 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 252881 Nr: 19109-56.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAGO SIMÕES FRANCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a certidão de fl. 49, por intermédio da qual o oficial de 

justiça apresentou explicações sobre o valor solicitado a título de 

complementação de diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228455 Nr: 17101-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Rosa de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos nº: 228455.

.

 Vistos,

 Considerando que se trata de ação de execução, bem como que a parte 

executada foi devidamente citada às fls. 36, defiro o pedido de penhora 

via BACENJUD, sendo desnecessário o credor diligenciar na localização 

de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do 

artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro que a providência será 

cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228455 Nr: 17101-43.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Rosa de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Autos n.º 228455.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228568 Nr: 17207-05.2016.811.0055

 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): ZELINA LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 228568.

Vistos,

 Considerando que não houve pagamento voluntário do débito, defiro o 

pedido de penhora via BACENJUD retro formulado, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

Às providências.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228568 Nr: 17207-05.2016.811.0055

 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): ZELINA LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 228568.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227579 Nr: 16329-80.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA - 

ME, ERNILTON DA SILVA NUNES, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 227579.
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Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, proceda-se com a busca de veículos registrados em nome da 

parte executada pelo sistema RENAJUD, conforme já determinado às fls. 

55/56.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 216500 Nr: 7094-89.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->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): DANIELI BECKER ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta Precatória ter sido devolvida com 

diligência negativa, intimo a parte autora para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 196789 Nr: 12266-46.2015.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO PAULO-SP 35ª VARA CIVEL, DOW 

AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, JOSÉ HENRIQUE 

CARDOSO ABRAHÃO, ROSEMARIA TEDESCO ABRAHÃO, FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, 

FRANKLIN DIAS MARCIAL, APARECIDO DE LIRA RAMOS, VALTENIR 

JOÃO RIGON, MARIA FRANCISCA FERRO DE RAMOS, DILIAN COSTA 

OLIVEIRA RIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR LUCIANO MARTINS 

MANZANO JUNIOR - OAB:8688, LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - 

OAB:322.674/SP, OSMAR ARCIDO MAGGIONI - OAB:1012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6079-MT, PEDRO 

MARCELO SIMONE - OAB:3937 MT, ROGERIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:MT-6183, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160-B/MT

 Cetifico que, em razão da intimação de fl. 472 não ter constado o nome do 

advogado do arrematante, intimo-o para se manifestar nos autos, 

conforme a certidão a seguir: "Certifico que, nesta data, visando à 

trasnferência dos valores depositados pelo arrematante aos autos 

principais n.º 0080637-12.2012.8.26.0100, que se processam na 35.ª 

Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, arquivei um alvará 

judicial no valor de R$ 463.708,10, em favor do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, CNPJ nº 51.174.001/0001-93, crédito no BB, agência 3834, conta 

zero, seguindo orientação da servidora Mônica, da conta única do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso.

Além disso, emiti uma guia de depósito judicial junto ao site do TJSP, com a 

finalidade de se concretizar a transferência dos valores. Após a 

assinatura do alvará pelo magistrado, o encaminharei juntamente com 

referida guia e cópia da decisão que autorizou a liberação ao TJMT, onde 

será finalizada a transferência.

Certifico ainda que, conforme consta no extrato a seguir, ainda resta o 

valor de R$ 1513,63 vinculado aos autos. O advogado do arrematante, Dr. 

Marcos Roberto da Silva Valentim, esteve na secretaria essa semana e 

disse que o bem arrematado está alugado e que referido valor trata-se do 

respectivo aluguel, que teria sido depositado em juízo pelo locatário 

Vanderlei Reck Junior. Sendo assim, intimo o arrematante para que se 

manifeste em relação a este valor, no prazo de 5 dias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166717 Nr: 6387-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CARVÃO YPÊ TLDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº. 166717.

Vistos,

 Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.

Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166717 Nr: 6387-92.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CARVÃO YPÊ TLDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos n.º 166717.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada, devendo a parte exequente ser intimada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis 

de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa 

por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo 

que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já o arquivamento do feito, sine die, nos termos do § 2º 

do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 6332-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DAS GRAÇAS COSTA FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EMPRESARIA MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360 OAB/MT

 Autos nº. 166676.

Vistos,

 Considerando que não houve pagamento voluntário do débito pela parte 

executada, procedo a busca de valores por meio do sistema BACENJUD, 

conforme já deferido anteriormente.
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Às providências.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 6332-44.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DAS GRAÇAS COSTA FERREIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EMPRESARIA MONACO 

MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO JOÃO ZANATA - 

OAB:8.360 OAB/MT

 Autos nº: 166676.

 Vistos,

 Conforme demonstra o extrato em anexo, o bloqueio de ativos financeiros 

por meio do BACENJUD restou exitoso.

Sendo assim, intime-se a parte executada por meio do seu advogado ou, 

não o tendo, pessoalmente para, querendo, apresentar manifestação 

acerca do bloqueio, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, § 

3º, do Código de Processo Civil.

 Não havendo manifestação, converter-se-á a indisponibilidade da quantia 

bloqueada em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, conforme 

determina o art. 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Havendo manifestação pela parte executada, intime-se a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os 

artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Após, voltem-me os autos conclusos para determinar a transferência 

eletrônica da importância bloqueada para a Conta Única ou para análise de 

irresignação da parte executada.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226832 Nr: 15708-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BALDUÍNO MACIEL DE OLIVEIRA, ALUG 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERILO KUNST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ED WILSON STIFFLER - 

OAB:11035-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 226832.

 Vistos,

 Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, não 

foi localizado nenhum valor para ser bloqueado, estando neste sentido o 

demonstrativo retro juntado.

 Sendo assim, determino que a parte exequente seja intimada para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo 

indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a 

execução será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a 

prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 233324 Nr: 22164-49.2016.811.0055

 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): JOÃO FELIPE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 233324.

Vistos,

Em atenção do pedido de fls. 79, procedi busca do endereço da parte 

executada junto ao Bacenjud, a qual restou frutífera, conforme extrato 

anexo.

 Assim, proceda-se a citação da parte executada no novo endereço 

obtido junto ao Bacenjud, que se encontra destacado/sublinhado.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 50913 Nr: 1179-11.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR LUIZ FOLLE, NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos nº: 50913.

.

 Vistos,

 Defiro o pedido de penhora via BACENJUD, sendo desnecessário o 

credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o 

dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. 

Registro que a providência será cumprida de acordo com a regra do art. 

854 do Código de Processo Civil.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 09 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 50913 Nr: 1179-11.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR LUIZ FOLLE, NILVO FOLLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIZ WERNER - 

OAB:6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Autos n.º 50913.

Vistos,

Determinada a realização da penhora online via sistema BACENJUD, foi 

efetuado o bloqueio de valor ínfimo, conforme comprovante retro juntado, 

não havendo razão para manter o bloqueio de tal importância, haja vista 

que nenhuma satisfação efetiva trará à parte exequente.

 Sendo assim, nesta data estou realizando o desbloqueio da pequena 

importância penhorada.

 Por fim, determino que a parte exequente seja intimada para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora, cientificando-a que no silêncio a execução 

será suspensa por 01 ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, sendo que neste período se suspenderá a prescrição.

 Decorrido este prazo de 01 ano sem indicação precisa de bens, 

determino desde já a suspensão sine die, nos termos do § 2º do art. 921 

do CPC, sendo que a partir daí começa a correr o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).
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Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 11 de maio de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 271512 Nr: 2365-49.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COSTA RICA-MS, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SOZA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILTON DIVINO AMARAL - 

OAB:OAB/MS 2666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9, o exequente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 146,52 

(cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um 

centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao FUNAJURIS, bem 

como do valor de uma diligência ao oficial de justiça, no bairro Vila 

Esmeralda II, 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 

exequente 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.: 279058 Nr: 8280-79.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA-PR, MILENIA AGROCIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARMANDO ARGENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO HACKMANN 

RODRIGUES - OAB:18660/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 25, a exequente 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 

três diligências ao oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em 

guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia 

de diligência", juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente 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.: 278840 Nr: 8110-10.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MANAUS-AM, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. F. DO NASCIMENTO TENORIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES F. LUNIERE JR. - 

OAB:OAB/AM2897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 14, o banco 

exequente não comprovou o pagamento das custas processuais no valor 

de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), da taxa 

judiciária no valor de R$ 44,31 (quarenta e quatro reais e trinta e um 

centavos), dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco 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 duas diligências ao 

oficial de justiça, no bairro Centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando os comprovantes nos autos.

 Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o 

exequente 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.: 276823 Nr: 6427-35.2018.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. A. BORGES & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 24v.º, intimo o requerente para 

efetuar o pagamento dos emolumentos de distribuição no valor de R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), a serem depositados na 

conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de 

Mattos, CPF: 238.698.799-04, juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277508 Nr: 6996-36.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE PEREIRA DA SILVA, JDC.DOURADOS-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA GONÇALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IPOJUCAN FERREIRA - 

OAB:6361/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.22, 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.: 276420 Nr: 6042-87.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SÃO JOSÉ DO RIO CLARO-MT, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSOSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO,, 

DAVID APARECIDA COELHO DE ARAUJO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.19, 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.: 263401 Nr: 27290-46.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

JDC.CUIABA-MT 3ª Vª ESP. DIREITO BANCÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO APARECIDO GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para manifestar-se sobre a 

certidão negativa do oficial de justiça de fl.24, no prazo de 05 (cinco)dias, 
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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

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168531 Nr: 9132-45.2014.811.0055

 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: HGPDS, ROSELENE PAZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168892 Nr: 9642-58.2014.811.0055

 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: TEREZINHA ADRE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172258 Nr: 13884-60.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173082 Nr: 14694-35.2014.811.0055

 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: TEREZINHA NEIDE CRISOLDA FREITAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 173568 Nr: 15310-10.2014.811.0055

 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: MARILZA BOABAID DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte autora a 

manifestar-se sobre o laudo pericial de fl. retro, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 20827 Nr: 4242-83.2002.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANELSO BALLOTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:9369/O

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que às fls.76/77 a 

advogada Luciana Rosa Gomes colacionou substabelecimento sem 

reserva de poderes à advogadaTatiana Dias de Campos, contudo, 

verifica-se ausente o instrumento de mandato conferido por Anelson 

Ballotin à advogada substabelecente, diante disso, intimo a patrona Tatiana 

Dias de Campos, OAB-MT 9369, para que regularize a representação 

processual do executado, requerendo o que de direito, no prazo legal. 

Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147030 Nr: 6796-39.2012.811.0055

 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: CASSIO JUNIOR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO 1º OFICIO TANGARÁ DA 

SERRA-MT, ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO 

- OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Certifico que a sentença de fls.204/2017 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 112553 Nr: 2744-05.2009.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, MUNICIPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, LAMEGO 

PROPAGANDA LTDA, MAURICIO PEREIRA LAMEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21.817, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 Processo n.º 2744-05.2009 (Cód. 112553)
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VISTOS, ETC.

Inicialmente, entendo necessário ressaltar que o causídico do requerido 

Júlio César, apesar da informação de fl. 4962, não comprovou a 

comunicação do mandante acerca da renúncia dos poderes que lhe foram 

outorgados, nos termos em que determina o artigo 112 do NCPC.

De qualquer forma, com vistas a celeridade processual, determino seja 

efetuada a intimação pessoal do requerido Júlio para que regularize a 

representação processual no prazo de quinze dias, período em que o 

processo permanecerá suspenso, o que faço com fulcro no artigo 76 do 

Novo Código de Processo Civil.

Esclareço, desde já, que decorrido o prazo e não sendo constituído novo 

advogado pelo requerido, o processo retornará ao seu curso regular e o 

demandado Júlio será tido por revel, conforme autoriza o inciso II do 

dispositivo legal mencionando, independente de nova deliberação por este 

juízo, de maneira que não mais será intimado dos atos processuais, 

devendo o Sr. Gestor providenciar a remessa dos autos à Superior 

Instância, para a apreciação dos recursos aviados.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 11 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 197854 Nr: 13037-24.2015.811.0055

 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: SINDICATO DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS DE TANGARÁ 

DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente AÇÃO 

COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RECEBIMENTO DA URV) proposta 

pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra em 

face do Município de Tangará da Serra/MT, para condenar este à revisão 

dos vencimentos dos requerentes substituídos, respeitada a prescrição 

quinquenal, atinente ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, acaso apurada defasagem 

remuneratória em sede de liquidação por arbitramento, observando-se o 

percentual eventualmente aquilatado na alusiva fase, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994. Saliente-se, por oportuno, que o término do direito a 

incorporação do índice a ser obtido em liquidação deve ocorrer no 

momento em que a carreira dos servidores passarem por reestruturação 

financeira, desde que supra, por completo, eventual defasagem 

remuneratória, o que poderá ser comprovado na alusiva fase 

processual.Anoto, ainda, que o eventual percentual positivo obtido deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pelos substituídos no 

mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

em seus vencimentos o alusivo percentual. Em sequência, forte no artigo 

487, I, do NCPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.Os juros moratórios incidirão a partir da citação, com taxa de 6% 

(seis por cento) ao ano, a partir da citação, até a vigência da Lei nº 

11.960/2009 em 30/6/2009 para, então, serem acrescidos de juros 

moratórios com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança.Correção monetária contados desde a 

data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 123381 Nr: 2383-51.2010.811.0055

 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: IVONE MARIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o pedido de desarquivamento do feito, intimo 

a parte para que requeira o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, ao 

final do qual os autos serão remetidos novamente ao setor de arquivo.

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133370 Nr: 3309-95.2011.811.0055

 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 ANTONIA DE SOUZA MARTINS

 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:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 135133 Nr: 5287-10.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SOUTO SCARPATT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR - 

OAB:13423/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.: 135071 Nr: 5219-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/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
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 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 129494 Nr: 8327-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JANDIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte requerida são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte autora/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 136348 Nr: 6601-88.2011.811.0055

 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: VALDIR ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte autora é 

tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como do 

Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

requerida/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor 

apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133372 Nr: 3312-50.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL DA SILVA ROBERTO

 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 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.: 163947 Nr: 1444-32.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARDOSO 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. 98, 

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.: 265449 Nr: 28782-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE APARECIDA DOS SANTOS, JOSINO DE 

ALMEIDA SILVA, JOSE LOPES SILVA, GAMALIEL MOURA DIAS, ANDREIA 

QUEIROZ FERREIRA MUNIS, DANIELE DEUZA DE OLIVEIRA PEREIRA, 

FRANCINICE MARIANO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278384 Nr: 7705-71.2018.811.0055

 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: JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 278384

Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, verifica-se que os requerentes postulam a concessão 

de alvará para liberação de venda de semoventes sem, contudo, delimitar 

os valores necessários para a satisfação dos débitos tributários, bem 

como da quantidade de reses necessárias. Assim, devem os autores 

emendar o pedido para informar o valor do ITCMD devido e quantidade de 

semoventes que se pretendem alienar para o pagamento dos tributos em 

aberto, procedendo inclusive a emenda do valor da causa e respectivos 

recolhimento caso os valores inicialmente anotados não correspondam ao 

valor pretendido pelas partes..

Remetam-se também os autos à Distribuição para que regularize a 

distribuição do feito para constar todos os requerentes no polo ativo do 

presente feito por tratar-se de procedimento de jurisdição voluntária.

Decorrido o prazo sem cumprimento pelos autores, intime-se aqueles 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Apresentada tais informações, oportunize-se a apresentação de 

manifestação pelo Ministério Publico e então voltem-me para apreciação do 

pedido.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 2018.

Marcos Terencio Agostinho Pires

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277066 Nr: 6642-11.2018.811.0055

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA SALVADOR DELIBERALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT-4.677, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a duas (02) diligências, para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão e citação, no bairro Parque das Mansões, nesta 

cidade, ao qual será acrescido a importância relativa à tarifa bancária, 

cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197895 Nr: 13072-81.2015.811.0055

 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: RITA LUCIA SILVA DE MELO, VALDEMAR LUCIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ERONILDA FERREIRA DE LIMA, 

ESPOLIO DE CICERO FERREIRA LIMA, SUELI FEITOSA, SERGIO RICARDO 

FEITOSA, ROSELI DOS SANTOS, ADMILSON ALVES TEIXEIRA, RITA 

LUCIA SILVA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - 

OAB:2159/0mt

 Vistos,

Oportunize-se a manifestação das demais partes quanto a habilitação 

requerida a fls. 180.

Prodeda-se a regularização dos registors dos autos quanto a 

representação processual dos autores ante a constituição de advogado 

pelos autores.

Proceda-se a citação dos herdeiros de Cicero Ferreira de Lima com 

qualificação a fls. 31, devendo os mesmos serem citados e intimados 

expressamente para a apresentação de contestação no prazo legal, visto 

que inviável a conciliação conforme se extrai das atas das audiências já 

realizadas..

Certifique-se a situação processual do arrolamento objeto dos autos cod. 

195959, destacando-se quanto a citação pessoal ou comparecimento 

espontâneo aos autos dos herdeiros de Cícero Ferreira Lima.

Após, regularizada a citação dos herdeiros de Cicero Ferreira de Lima e 

apresentadas as manifestações subsequentes ou certificado o decurso 

do prazo para tanto, oportunize-se a especificação de provas e 

identificação de pontos controvertidos por todas as aprtes e então 

conclusos.

Cumrpa-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 158856 Nr: 7451-74.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO AO TEOR DA CERTIDAO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO, BEM COMO REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL (CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA) Certifico que em 

cumprimento ao mandado retro mencionado, dirigi-me à Av. Ismael José do 

Nascimento, nº 2517-W,e, não foi possível efetuar a PENHORA e demais 

atos, em razão de que referida empresa não se encontra estabelecida no 

endereço, e sim a empresa Fertivale Comércio e Representações. Certifico 

que para buscas de bens junto ao Cartório de Registro de Imóveis local, é 

necessário o pagamento antecipado de emolumentos no valor de R$ 

41,93(quarenta e um reais e noventa e três centavos), referentes buscas 

de bens com certidão, conforme informação do Cartório. Assim sendo, 

devolvo o mandado em Cartório para os fins legais. Dou fé. Tangará da 

Serra/MT, 25 de abril de 2018. João Antonio Prieto

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 170810 Nr: 12191-41.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. PAZETO ME, ELIZEU DA SILVA PAZETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDAO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA ABAIXO 

TRANSCRITO:Certifico eu Oficial de Justiça abaixo assinado que em 

cumprimento ao r. mandado expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da 

Quinta Vara Cível e extraído dos autos acima identificado, dirigi-me à Rua 

Avelino Jaci Bohn nº 697-S, Jardim Europa, nesta cidade e Comarca e ali 

sendo fui informado pelo proprietário Alberto Luiz Acco, o qual informou 

que comprou o imóvel a aproximadamente 04 anos e nada soube informar 

sobre a empresa devedora. A seguir considerando as informações acima 

mencionadas NÃO FOI POSSIVEL CITAR a empresa requerida E. S. 

PAZETO – ME – ZOOM MOTOS E MANUTENÇÃO bem como o resp. legal 

pela mesma, em virtude de não ter localizado os mesmos. O referido é 

verdade e dou fé. Tangara da Serra, 20 de Abril de 2018.

Maurício Greco Sorroche

 Oficial de Justiça Avaliador

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 258050 Nr: 23248-51.2017.811.0055

 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): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL ABAIXO TRANSCRITO, BEM COMO 

REQUERER O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL: Certidao do oficial( fls. 

53) Recebido o respeitável mandado expedido pelo(a) Meritíssimo Juiza) 

de Direito da 5ª Vara Cível e extraído dos autos acima identificados, 

dirigi-me à Rua 06-A, nos setores W e S, Jd. Santa Lúcia e Jd. Parati; 

porem em nenhum dos dois encontrei imóvel de número 69. Conversando 

com proprietários e moradores dos imóveis 73-W, 55-W, 61-S e 81-S, 

nenhum deles reconheceu a Devedora Mariza Zancheta. Em 

consequência, NÃO FOI POSSÍVEL CISTAR E INTIMAR A DEVEDORA 

MARIZA ZANCHETA.

Por outro lado, certifico que encontrei no sistema PJE um endereço da 

Devedora, qual seja: Av. Marechal Deodoro, 1150, Edifício Vista Verde, 

Centro Norte, Cuiabá, CEP: 78.005-100; que poderá ser útil a Credora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 2623 Nr: 282-61.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE, LUIZ MARIANO BRIDI, MARIA APARECIDA 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINEU ZANATTA, GUIOMAR 

INTROVINI ZANATTA, CAROLINA VITORIA DE CASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR MOLOSSI - OAB:OAB/RS 

32.161, CRISTIELIA LEILA LARA SANSÃO - OAB:20.647-MT, DANIEL 

ANTONIO ARALDI - OAB:50.831, FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIELIA LEILA LARA 

SANSÃO - OAB:20.647-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280-MT, MANOELA LEANDRO C. DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4410/MT, MAURY BORGES 

DA SILVA - OAB:MT- 10.129

 Vistos,

Primeiramente, intime-se o Espólio Excutado para que esclareça se sua 

pretensão apresentação na objeção se refere a eventual penhora do 

crédito que foi cedido a Luiz Mriano Bridi, comprovando tal penhora, ou se 

a mesma se aventa ao fato do crédito cedido estar garantido por penhora 

já realizada.

Sem prejuízo, oportunize-se ao Contador Judicial para que renove seus 

cálculos observando-se que para a evolução do débito não deve incluir 

juros moratórios incidentes em cálculos anteriores, devendo o débito 

original ser atualizado pelo INPC para todo o periodo de inadimplência e 

então cálculando-se os juros moratórios para todo o período de mora, 

evitando-se a capitalização de juros pelo "aproveitamento" de cálculos 

anteriroes para a evolução do saldo devedor.

Após, e observando-se o contraditório quanto a documentos e novos 

cálculos, oportunize-se a manifestação do Ministério Público e então 

conclusos para apreciação das objeções pendentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 175682 Nr: 17652-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANUÁRIO CAMPAROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 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

 intimação do advogado da parte autora para manifestar nos autos 

requererendo o que de direito no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 16989 Nr: 3510-39.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FERRARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO COM A INDICAÇÃO DE BENS PENHORAVEIS 

NO PRAZO DE QUINZE DIAS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271173 Nr: 2144-66.2018.811.0055

 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: RAFAEL NETTO M. GARCIA - ME, Rafael Netto Moreira 

Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rúbia Argenta Deon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT 

- OAB:13.525-B, Joacir Jorlando Neves - OAB:3610/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 154320 Nr: 2950-77.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISPIM E LIMA LTDA ME, LUIZ ADOLFO 

SCHIRACH SILVEIRA CRISPIM, REMILDA DE SOUSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:17980 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para comprovar nos autos a distribuição das cartas 

precatória expedida para comarca de Cuiabá-MT e Comarca de Juara-MT, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 26473 Nr: 3063-46.2004.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO APARECIDO NICOLINI, CARLOS 

DONIZETI NICOLINI, MARINETE LUZIA BOCATE NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALBERTO PRADO 

FEUSER - OAB:7792-MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:, NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - 

OAB:MT / 8658, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455

 ntime-se o exequente para que traga aos autos planilha atualizada do 

débito, compensando-se os valores penhorados, postergando-se a 

análise dos pedidos de fl. 219.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 197161 Nr: 12550-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS CORTEZ TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76696/MG, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 roceda-se o levantamento de alvará em favor do exequente, intimando-o, 

posteriormente, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Após, encaminhe os autos conclusos para análise da extinção do 

cumprimento de sentença ou demais deliberações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121045 Nr: 232-15.2010.811.0055

 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): F. G. DE LIMA & CIA LTDA-ME, FERNANDO 

GOMES DE LIMA, SEBASTIÃO GUEDES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA TORRES GUEDES - 

OAB:9990/MT

 intime-se o exequente para que se manifeste expressamente quanto ao 

interesse ou não na penhora dos veículos localizados perante o sistema 

Renajud à fl. 223, no prazo legal, sob pena de levantamento da restrição 

judicial de transferência já realizada.
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Após, encaminhe os autos conclusos para as deliberações necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 21104 Nr: 302-76.2003.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS FOCHI, ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUELINO LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:10998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE FOI LEVANTADO O 

VALOR EM FAVOR DO EXEQUENTE, CONFORME ALVARA DE 

FLS.,442/442, BEM COMO REQUEREREM O QUE DE DIREITO NO PRAZO 

LEGAL: Levante-se o saldo remanescente do bloqueio em favor do 

exequente, intimando-se as partes do mesmo.

Após, conclusos para a extinção da execução, atinente aos honorários 

sucumbênciais, em razão do pagamento integral.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275370 Nr: 5286-78.2018.811.0055

 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: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTRA DO BRASIL CNH INDUSTRIAL LATIN 

AMERICA LTDA, BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT

 Posto isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV da CRFB/88, determino o 

recolhimento das custas e despesas processuais necessárias à 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do artigo 35, inciso VII, 

da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, sob pena de indeferimento da 

inicial, para que assim se processe os autos em seus ulteriores 

termos.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 271139 Nr: 2098-77.2018.811.0055

 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: JAYSON APARECIDO JOENCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido liminar exposto na exordial, ante a 

ausência dos requisitos autorizadores da medida.Nos termos do artigo 334 

do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 13 de junho de 2018 às 16h00min (MT), devendo os autores ser 

encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a 

realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo 

próprio centro.Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de 

Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o 

requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender 

necessárias.Por fim, concedo a parte autora os benefícios da assistência 

judiciária, nos moldes ditados pelos artigos 98, e seguintes do Código de 

Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá ser revista a 

qualquer tempo em caso de alteração da sua situação.Sem prejuízo das 

determinações supra, oportunize-se as partes, manifestação quanto a 

conexão desta ação com a busca e apreensão código 

266468.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 276773 Nr: 6392-75.2018.811.0055

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFCO FERTILIZANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE SOUZA VICENZI, DELMAR DE 

SOUZA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BENETTI TIMM - 

OAB:170.628 A, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195, PAULA 

ABI-CHAHINE YUNES PERIM - OAB:273.374/SP, RAFAEL BICCA 

MACHADO - OAB:354406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de pedido de tutela cautelar em caráter antecedente ajuizada por 

COFCO Fertilizantes S/A em desfavor de Mauro de Souza Vicenzi e 

Delmar de Souza Vicenzi, todos qualificados no encarte processual em 

epígrafe.

Em manifestação de fls. 74/77, as partes informaram que compuseram 

acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram pela sua 

homologação.

É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO o inteiro teor 

do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, suspenda-se os autos até 10/09/2018, nos moldes do 

acordo (item 1.1).

Certificado o decurso de prazo para o cumprimento do acordo, intime-se 

as partes para se manifestarem, então, voltem-se os autos conclusos 

para análise da extinção da ação.

Cumpra-se. Intimem-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 273153 Nr: 3541-63.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ENZO VINHOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI, PAULO 

CESAR FAVARO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA - 

OAB:3839/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos,

Cuida-se de ação de liquidação provisória de sentença ajuizada por 

Antônio Enzo Vinholi em desfavor de Eduardo Umberto Simoneti e Paulo 

Cesar Favaro Motta, todos qualificados e devidamente representados no 

encarte processual em epígrafe.

Sustenta o autor que os requeridos foram condenados ao pagamento de 

1.800.000 Kg de soja em grãos da safra 2007/2008, com base no valor de 

mercado do produto, atualizáveis com correção monetária pelo INPC e 

juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da CPR, mais multa de 

2% e honorários de 10% sobre o valor da condenação, além das custas 

processuais, sendo considerada a cotação do dia do vencimento 

(30/04/2008) da obrigação pra fins de conversão da soja em pecúnia. 

Além disso, determinou o abatimento do valor de R$280.000,00.

Assevera, ainda, que o Recurso Especial interposto pelo executado foi 

dotado de efeito meramente devolutivo.

Verificadas irregulares, nos termos postos na decisão de fl. 65, 

notadamente quanto a falta de executoriedade da sentença, 

oportunizou-se emenda à inicial, sob pena de indeferimento.

Às fls. 71/81 o requerente interpôs o Agravo de Instrumento n.º 

1003789-80.2018.811.0000, o qual não foi dotado de efeito suspensivo, 

bem como promove a emenda à inicial à fl. 83.

Desse modo, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, 

intimem-se os requeridos, bem como seus patronos habilitados nos autos 

n.º 3377-16.2009.81.0055, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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apresentando pareceres ou documentos elucidativos, notadamente quanto 

a cotação do dia do vencimento da obrigação para fins de conversão da 

soja em pecúnia.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278053 Nr: 7433-77.2018.811.0055

 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: JABORANDI EMPREENDIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA KASPRZAK SOMMAVILLA

 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,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, Elizabeth Faria Perazolo afirma ser procuradora da 

parte autora Jaborandi Empreendimentos S/A, contudo, apenas colaciona 

aos autos cópia de procuração que não se encontra assinada pelas 

partes.

Outrossim, para a concessão da medida liminar, deve ainda a parte autora 

se atentar ao dever de prestar caução idônea no valor não inferior a três 

meses de alugueis, conforme preceitua a Lei 8.245/91.

Além disso, não foi juntado cópia da matrícula do imóvel objeto da ação.

 Assim, intime-se o patrono da requerente para sanar as irregularidades, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 279056 Nr: 8276-42.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE OLIVEIRA MOTTA, CLOVIS ANTONIO 

GARCIA BORGES, CLECIVALDO DE SOUSA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451, RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - 

OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

ajuizada por Jeancarlos Rodrigues dos Santos em desfavor Elias de 

Oliveira Motta, Clovis Antonio Garcia Borges e Clecivaldo de Sousa 

Ribeiro.

Desse modo, certifique-se a suspensão do processo de execução em 

apenso (artigo 134, §3º, CPC) e expeça-se mandado de citação da dos 

requeridos se manifestarem sobre o pedido e indicarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, (artigo 135, CPC).

Na existência de nova alteração contratual, deverá a parte executada 

também apresentá-la, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para as deliberações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278340 Nr: 7658-97.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA PINHEIRO MARTINS SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de indenização ajuizada por Patrícia Pinheiro Martins 

Silveira em desfavor de Viação Nova Integração Ltda, ambos qualificados 

no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 20 de junho de 2018, às 13h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Concedo a parte requerente os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes ditados pelos artigos 98 e seguintes do Código De Processo Civil, 

destacando-se que tal decisão poderá ser revista a qualquer tempo em 

caso de alteração da sua situação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278463 Nr: 7767-14.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FIRMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 

ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda. em desfavor Marcio Firmino, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 13 de junho de 2018, às 15h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278467 Nr: 7773-21.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ORLANDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 

ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda. em desfavor José Orlando Ribeiro, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.
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Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 13 de junho de 2018, às 14h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 278461 Nr: 7763-74.2018.811.0055

 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: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 

ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda. em desfavor Edson Paiva dos 

Santos, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 13 de junho de 2018, às 15h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Ressalta-se que quando do requerimento de produção de provas às 

partes deverão especificar e justificar as provas que pretendem produzir, 

bem como indicar os pontos controvertidos da demanda.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277365 Nr: 6851-77.2018.811.0055

 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: ANTONIO CARLOS BARBOSA, VALNICEIA MARIA 

PICOLLI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/177, notadamente o 

telegrama encaminhado à instituição financeira e cópia dos autos n.º 

1502-40.2011.811.0055 (Código n.º 131737).Os autos vieram-me 

conclusos.É o relato necessário.Fundamento e decido.Compulsando os 

documentos colacionados aos autos, notadamente o telegrama 

MA867018478BR (fls. 17/18), verifica-se que não há como aferir a 

resposta da instituição financeira.Desse modo, reputo necessário para 

melhor análise do pleito, a intimação do banco requerido para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do telegrama 

MA867018478BR (fls. 17/18), notadamente eventual expedição de carta 

de anuência.Com as informações ou decorrido o prazo, certifique-se e 

encaminhe os autos conclusos com urgência para análise do pedido de 

tutela de urgência.Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de junho de 

2018, às 14h30, devendo os autos ser encaminhados para o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora 

designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não obtida à 

composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos 

termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo para 

contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos 

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

CPC.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do CPC, será oportunizada à autora a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.Ressalta-se que quando 

do requerimento de produção de provas às partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, bem como indicar os pontos 

controvertidos da demanda.Sem prejuízo das deliberações supra, 

remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para que regularize sua 

distribuição e a capa dos autos, visto que a parte autora não é beneficiária 

da gratuidade.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 244553 Nr: 12413-04.2017.811.0055

 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: WILSON VERCIANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Jesus 

Marques - OAB:4862

 Por outro lado, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais que 

dos autos consta JULGO PARCIALMENTE procedente os pedidos 

formulados pelo requerente, a fim de condenar a requerida ao pagamento 

de indenização pelos danos materiais sofridos pelo requerente, 

concernentes aos lucros cessantes do contrato de parceria rural, no valor 

de R$3.721,33, com incidência de juros moratórios a partir da citação e 

correção monetária desde 17/03/2014.Por fim, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Considerando que a requerida decaiu 

em parte mínima, condenado o requerente ao pagamento das despesas 

processuais e dos honorários advocatícios do causídico da parte 

requerida no valor de R$ 1.000,00, em razão do zelo e trabalho 

despendido pelo profissional, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em 

razão dos benefícios da assistência judic iár ia gratui ta 

deferida.Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra.Preclusas as 

vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 274993 Nr: 4955-96.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO CALETTI DEON, RUBIA ARGENTA DEON, 

PIRACANJU PARTICIPAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 [...]Desse modo, ante a ausência de demonstração de condição de 

hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, 

razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita.Posto 

isso, com esteio no artigo 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, determino o 

recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da Magistratura, 

sob pena de indeferimento da inicial.Por fim, determino que os documentos 

obtidos através da Receita Federal sejam mantidos em pasta própria, ante 

o sigilo dos mesmos.Sem prejuízo das deliberações supra, registro a 

ocorrência de erro na numeração das páginas dos autos, razão pela qual 
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determino à Secretaria que renumero o processo, a partir da página 1229, 

certificando-se a ocorrência.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277162 Nr: 6707-06.2018.811.0055

 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: GRAMARCAL GRANITOS MARMORES E CALCÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J . OLIVEIRA COMERCIO DE VIDROS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343, Marcelo Peppe Diniz - OAB:14.928/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança de duplicatas ajuizada por Gramarcal 

Granitos mármores e Calcários Ltda em desfavor R. J. Oliveira Comercio 

de Vidros - Me, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 20 de junho de 2018, às 13h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 226850 Nr: 15726-07.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA GRAGEL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 63/64, em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 64/v/65).

Considerando que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente, devendo apresentar conta para depósito 

dos valores, intimando-o, posteriormente, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 216102 Nr: 6765-77.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. DE MORAES & CIA LTDA ME, ERSA 

MIQUELINI RAVAGNANNI, SUELY RAVAGNANI DE MORAES, GERALDO 

NAVARRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Uma vez que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece como 

prioritária a penhora de dinheiro e artigo 854, caput, do CPC, possibilita a 

utilização de meios eletrônicos para o bloqueio deste em depósito ou 

aplicações financeiras, DEFIRO o pedido de penhora via BACENJUD 

postulado pelo exequente a fl. 86/v, em desfavor do executado, no valor 

da última atualização nos autos (fls. 62).

Considerando que a penhora foi parcialmente positiva, intimem-se as 

partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, ocasião em que 

o executado deverá comprovar, se for o caso, que as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou excessividade da penhora (CPC, 

artigo 854, §3º, incisos I e II).

Decorrido o prazo sem contraposições, proceda-se o levantamento de 

alvará em favor do exequente, devendo apresentar conta para depósito 

dos valores, intimando-o, posteriormente, para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias para dar prosseguimento ao feito.

Quedando-se o exequente inerte, e diante da nova sistemática trazida pelo 

Código de Processo Civil, suspenda-se o feito, nos termos do artigo 921, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 ano, período 

em que o prazo prescricional ficará suspenso, sem prejuízo de eventual 

impulsionamento pela parte.

Decorrido o prazo supra, e não sendo dado o efetivo prosseguimento ao 

feito pelo executado, arquive-se o feito, nos termos artigo 921, § 2º, do 

Código de Processo Civil, o qual poderá ser desarquivado a qualquer 

tempo, nos termos do §3º, do referido artigo, consignando que o prazo da 

prescrição intercorrente não mais conservar-se-á suspenso (artigo 921, § 

4º, do CPC).

Após, voltem me para apreciação. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277540 Nr: 7019-79.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SCHLEMMER RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo 

de 15 dias.

No caso dos autos, não se constata a constituição em mora do devedor, 

visto que a notificação de fls. 12-vº sequer chegou a ser entregue, 

constando como motivo da devolução “mudou-se”, razão porque não 

preenchidos os requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69.

Portanto, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte requerente para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277860 Nr: 7312-49.2018.811.0055

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 219 de 602



TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON CAIÇARA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse 

ajuizada por Loteamento Tarumã II Ltda em face de Edson Caiçara da Silva 

Junior, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 13 de junho de 2017, às 14h00min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, 

iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação 

em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277650 Nr: 7138-40.2018.811.0055

 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: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABG TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por Auto Posto Caminhoneiro Ltda 

em face de Abg Transporte Rodoviário de Cargas Ltda-Me, ambos 

qualificados no encarte processual em epígrafe.

Nos termos do artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 13 de junho de 2018, às 13h30min 

(MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada 

conforme pauta fornecida pelo próprio centro.

Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 

344, do CPC.

Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, 

do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, 

produzindo as provas que entender necessárias.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277954 Nr: 7365-30.2018.811.0055

 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: HILDO ALVES CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO em parte a antecipação de tutela postula, para determinar que a 

requerida suspenda imediatamente todas as movimentações bancárias na 

conta corrente nº 16439-0 da agência 7866-7, em nome do autor, bem 

como suspenda as cobranças advindas dos alegados débitos, inclusive 

levantando restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito (SCPC, 

SERASA, CCF) e abstendo-se de inclusão destas, sob pena de aplicação 

de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse 

preceito cominatório a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).Tendo em 

vista a verossimilhança acima apontada e a condição de hipossuficiência 

da parte requerente, bem como pela facilidade da demandada comprovar a 

justeza do débito impugnado, defiro a inversão do ônus da prova, forte no 

artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do 

artigo 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 13 de junho de 2018 às 13h00min (MT), devendo os 

autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta 

fornecida pelo próprio centro.Não obtida à composição ou não 

comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, 

I, c/c § 4º, do art. 308, ambos do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o 

prazo para contestação ou ratificação da peça já apresentada, e 

quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo 

Civil.Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 

351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a 

manifestação em 15 (quinze) dias.Sem prejuízo das determinações supra, 

oportunize-se as partes, manifestação quanto a conexão desta ação com 

a execução código 248377, bem como dos embargos código 

259408.Cumpra-se com urgência. Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277858 Nr: 7308-12.2018.811.0055

 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: BRUNA FRANCIELE MODENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando a inicial 

“apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito” o juiz determinará que o autor a emende, ou complete, no prazo de 

15 (quinze) dias.

No caso dos autos, considerando-se que os documentos juntados nos 

autos fornecem indícios de que a autora possui condições de arcar com 

as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e/ou da família, 

possuindo, inclusive, veiculos de valor considerável, inclusive um de 

padrão não popular (Chevrolet/Cruze), conforme consulta anexa realizada 

perante o sistema Renajud. Abstrai-se também do documento de fl. 50 que 

a autora declara possuir renda acima de R$ 10.000,00, o que, em tese, 

afasta a presunção de hipossuficiência da requerente.

Desta feita, intime-se aquela para comprovar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, que não possui condições de arcar com as custas, as despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma da lei, em razão do 

pedido de gratuidade da justiça postulado na presente ação (CPC, artigo 

99, §2º).

Deverá ainda, no mesmo prazo, emendar o pedido para juntar aos autos 

documento que comprove seu endereço e apresentar a apólice do seguro 

contratado, uma vez que a CCB de fl. 39/46 faz menção somente a 

contratação do seguro sem especificar quais as condições e coberturas 

contratadas.

Decorrido o prazo sem cumprimento pela autora, intime-se aquela 

pessoalmente, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, 

para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.

Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 277054 Nr: 6630-94.2018.811.0055

 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: ESTER ALVES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21.994/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com tais ponderações, atento ao preenchimento dos requisitos legais, 

DEFIRO a antecipação de tutela postula, para determinar que a requerida 

suspenda imediatamente as cobranças advindas dos alegados débitos, 

inclusive levantando restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 

limitando-se esse preceito cominatório a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).Tendo em vista a verossimilhança acima apontada e a condição de 

hipossuficiência da parte requerente, bem como pela facilidade da 

demandada comprovar a justeza do débito impugnado, defiro a inversão 

do ônus da prova, forte no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Nos termos rdo artigo 334, do Código de Processo Civil, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 20 de junho de 

2018 às 14h00min (MT), devendo os autos ser encaminhados para o 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja 

data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.Não 

obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a 

audiência, nos termos do artigo 335, I, c/c § 4º, do art. 308, ambos do 

Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação ou 

ratificação da peça já apresentada, e quedando-se o requerido inerte, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 

conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.Constatando-se 

quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de 

Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) 

dias.Sem prejuízo das determinações supra, oportunize-se as partes, 

manifestação quanto a conexão desta ação com a execução código 

248377, bem como dos embargos código 259408.Cumpra-se com 

urgência. Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 207989 Nr: 413-06.2016.811.0055

 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: GERALDO MARQUES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de imprensa, no sentido de intimar o 

Advogado da parte autora, para dar prosseguimento ao feito, em face o 

decurso do prazo da suspensão deferida nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 253473 Nr: 19550-37.2017.811.0055

 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: AURINO QUARESMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAIDE ALVES ANTONIO, ELIDIO ALVES 

ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT, VALNETE DALLA BONA - OAB:OAB/MT 22482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 [...]As partes são capazes e estão representadas, e não havendo 

prejudiciais de mérito a serem analisadas, declaro saneado o 

processo.Fixo como ponto controvertido da demanda a ocorrência do ato 

ilícito, os cuidados com o semovente, a comprovação do prejuízo material 

suportado pelo requerente e a responsabil idade pelos 

danos.Considerando que a matéria fática permite ampla dilação probatória, 

defiro a produção de prova oral das testemunhas a serem arroladas e a 

colheita do depoimento pessoal da parte.Designo, para ter lugar audiência 

de conciliação, instrução e julgamento, o dia 21 de junho de 2018, às 

14h00min (MT).Faculto às partes a oportunidade de apresentar rol de 

testemunhas no prazo do artigo 357, § 4º, do Código de Processo Civil, 

devendo os patronos se atentarem as diligências e prazos postos no 

artigo 455, do Código de Processo Civil.Para tanto, determino que se 

diligencie junto aos sistemas conveniados perante o Tribunal de Justiça, 

na tentativa de localização de endereço atualizado do mesmo, com o fim 

de proceder sua intimação para o ato.Intimem-se pessoalmente as partes 

para comparecimento na audiência.Caso haja carta precatória a ser 

expedida, o prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias, 

providenciando a parte interessada as quantias para as despesas 

necessárias, bem como o cumprimento, sob pena de se declarar 

encerrada a instrução.Por fim, concedo a parte requerida os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes ditados pela Lei 1060/50 e artigo 98, 

caput, do Código de Processo Civil, destacando-se que tal decisão poderá 

ser revista a qualquer tempo em caso de alteração da sua situação, bem 

como, se detectado que não faz “jus” ao pleito, com a aplicação de multa 

do décuplo do valor das custas processuais devidas.Outrossim, ressalto 

que não merece prosperar a impugnação à assistência judiciária gratuita 

apresentada pelo requerente, na medida em que não trouxe qualquer 

documentação que sustentasse suas alegações.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 243005 Nr: 11183-24.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRS. TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 Vistos, Cuida-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por 

RRS Transportes Ltda. ME em desfavor de Banco Volkswagen S/A, 

ambos qualificados no encarte processual em epígrafe.

Contudo, em manifestação de fls. 174/175, as partes informaram que 

compuseram acordo nos autos em epígrafe, em razão disso, pugnaram 

pela sua homologação.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido.

Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA o inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus 

legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma 

do artigo 487, inciso III, alínea “b” c/c artigo 12, §2º, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios como acordado e custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento de alvará em favor do patrono do requerido 

dos valores depositados judicialmente pelo requerente, atentando-se aos 

dados bancários fornecidos à fl. 176.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as 

cautelas e anotações legais.

Publique-se. Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 240219 Nr: 8081-91.2017.811.0055

 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: EDISON DOS SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, 

ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:15134 OAB/ES

 Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados pelo 

requerente para o fim de:DECLARAR a inexistência da dívida no valor de 
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R$3.911,81 que ensejou a negativação do nome do requerente, 

intimando-se os requeridos para que procedam a baixa da restrição 

existente junto ao SCPC, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$ 100,00 (cem reais), limitando-se esse preceito cominatório a quantia de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais).DETERMINAR que as requeridas indenizem o 

requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento 

por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento 

dano, conforme Súmula 54 do STJ.A título de sucumbência condeno a 

parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos 

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

condenação, nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

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

Civil.Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.Com o transito em 

julgado, arquive-se.Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157808 Nr: 6400-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/MT, EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12.548 OAB/MT

 Autos nº 4134-44.2008.811.0055 - Cód. nº 157808

Autor: Ministério Público Estadual.

Réu: José Sebastião dos Santos

Vítima: Acir Magalhães Antunes Junior

 Valmir Correia de Lima

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Considerando o trânsito em julgado do Acórdão de fls. 778-V, que proveu 

o Recurso de Apelação da defesa do réu e anulou o julgamento realizado 

nos autos em 25/09/2014, designo o DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, às 

08h30min, para realização do julgamento do réu pelo Tribunal Popular, que 

será realizado no átrio do Fórum.

Proceda-se a intimação pessoal do réu.

 Intime-se ainda Defesa do pronunciado, as testemunhas e os jurados.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Publiquem-se os editais.

Às providências.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Tangará da Serra - MT, 08 de maio de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157808 Nr: 6400-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/MT, EUSTÁQUIO INÁCIO DE NORONHA NETO - 

OAB:12.548 OAB/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): José Sebastião dos Santos, Cpf: 46962255420, Rg: 

1126275-3 SSP MT Filiação: Sebastião Jose dos Santos e Maria Cicera da 

Conceição, data de nascimento: 23/08/1968, brasileiro(a), natural de 

Joaquim gomes-AL, casado(a), comerciante/empresário, Endereço: Centro 

de Detenção Provisória, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 04 de outubro de 2018, ÀS 8H30M, A FIM DE SER INTERROGADO NA 

SESSÃO DE JÚRI POPULAR.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:VISTOS EM CORREIÇÃO. Considerando o trânsito em 

julgado do Acórdão de fls. 778-V, que proveu o Recurso de Apelação da 

defesa do réu e anulou o julgamento realizado nos autos em 25/09/2014, 

designo o DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018, às 08h30min, para realização do 

julgamento do réu pelo Tribunal Popular, que será realizado no átrio do 

Fórum. Proceda-se a intimação pessoal do réu. Intime-se ainda Defesa do 

pronunciado, as testemunhas e os jurados. Dê-se ciência ao Ministério 

Público. Publiquem-se os editais. Às providências.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Tangará da Serra - MT, 

08 de maio de 2018. FRANCISCO NEY GAÍVA Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217759 Nr: 8162-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOIZÉS DE OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT

 Processo Crime nº. 8162-74.2016.811.0055 – Cód. 217759

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Considerando a manifestação do Ministério Publico à fls. 49, designo 

audiência de justificação para a data de 18 de maio de 2018, às 15h15min.

Procedam-se as intimações necessárias.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 11 de abril de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 259544 Nr: 24457-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.TABAPORA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CAMPOS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10.999-A

 Autos nº: 24457-55.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 259544.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 13 de junho de 2018, às 16h50min para oitiva da 

testemunha Isac dos Santos Alegrini, que deverá ser INTIMADA a 

comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

 2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 11 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 270091 Nr: 1136-54.2018.811.0055
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 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ALBRECHT, RONALDO FERREIRA 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Autos nº: 1136-54.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 270091.

Vistos.

1) Atenta aos autos, considerando que no procedimento tombado sob o 

Código Apolo nº 266960 (apenso a este feito), o réu Ronaldo Ferreira da 

Silva constituiu advogado, INTIME-SE o referido causídico para que, no 

prazo de dez (10) dias, apresente defesa preliminar em favor do réu, 

conforme já determinado às fls. 120.

2) Por outro lado, tendo em mira que às fls. 123, o acusado Doglas 

Albrecht aduziu que não possui condições financeiras de constituir 

advogado, ABRA-SE VISTA dos autos a Defensoria Pública para 

apresentação de defesa preliminar, no mesmo prazo supracitado.

3) Após a apresentação das defesas, caso seja necessário, ABRA-SE 

VISTA dos autos ao Ministério Público, para manifestação.

CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 11 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 266960 Nr: 29848-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA, RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO CARVALHO DE 

SANTANA - OAB:7066

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 94/97 

verso:1)INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do 

acusado Ronaldo Ferreira da Silva, notadamente por persistir os mesmos 

fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o 

na prisão em que se encontram.2)CIÊNCIA ao Ministério Público e ao 

Advogado do acusado.Tangará da Serra, 11 de maio de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza 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

 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

 Proceder a intimação da Advogada do réu para tomar ciência acerca da 

expedição da Carta Precatória com a finalidade de inquirição da 

testemunha 2º Tenente PM Adriano Cezar Muniz Martins, encaminhada 

nesta data a Comarca de Barra do Bugres/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177331 Nr: 19464-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 Proceder a intimação do Advogado do Réu para tomar ciência da Certidão 

do Sr. Oficial de Justiça as fls. 81 dos autos, bem como querendo 

apresentar resposta a acusação no prazo legal.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000877-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FLOR SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ (ID 

12918618), DEFIRO o pedido de levantamento de valores formulado na 

petição do ID 13164270. Expeça-se alvará(s) para levantamento dos 

valores, que deverão ser depositados em conta indicada pela profissional 

responsável pelos Medicamentos Judiciais e de Alto Custo da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sra. Khris Barbosa Gonçalves Capellari, ou outro 

servidor que atue em sua substituição indicado pelo Município, que deverá 

providenciar imediatamente a aquisição do fármaco, comunicando este 

Juízo. Caso não haja servidor disponível para a providência, o valor 

deverá ser levantado diretamente em favor da empresa fornecedora do 

medicamento. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir 

o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, juntando aos autos a 

nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, 

demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na 

prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, intimem-se os 

reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se manifestem sobre 

a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. Após o 

levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem os 

autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Deixo de determinar a 

intimação dos reclamados para manifestação sobre o pedido de 

levantamento, conforme preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. 

Corregedoria Nacional de Justiça, tendo em vista a necessidade premente 

de liberação dos valores, diante da natureza da medida a ser efetivada, 

que reclama extrema urgência. Não obstante, determino a intimação das 

partes a respeito da presente decisão, para eventual manifestação pelo 

prazo de 5 dias. Intimem-se. Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da 

Serra, 14 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001261-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IDOARDO DO CARMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DALLAZEM OAB - MT23411/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO 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 25/10/2018, às 09h15min, 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: 1001264-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 25/10/2018, às 09h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 
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arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012071-85.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DAS DORES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-57.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVEIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 14 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011143-08.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAS ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH BARBOSA CAMACHO OAB - MT0011335A (ADVOGADO)

RODRIGO NUSS OAB - MT0016509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento (art. 1º, § 1º, do Provimento nº 

68/2018-CNJ). Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no 

prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 
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Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento (art. 1º, § 1º, do Provimento nº 

68/2018-CNJ). Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no 

prazo legal, tornem os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001426-86.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001426-86.2017.8.11.0055 Autora: Vera Lúcia Maria da Silva 

Ré: 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 suscitada pela ré, 

considerando ser despicienda a produção de prova pericial para o 

deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque a autora não é 

alfabetizada e utilizou sua digital para assinar o referido contrato, bem 

como houve aposição de assinatura de testemunha. Sublinho que os 

documentos juntados com a exordial e os anexos ao contrato são 

idênticos. Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo 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 

dívida que perfaz a monta de R$ 108,81 (cento e oito reais e oitenta e um 

centavos), em 29 de outubro de 2016, como prova a certidão anexa aos 

autos (ID n. 10779586). Todavia, afirma peremptoriamente a autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não 

promoveu os pagamentos decorrentes do serviço contratado. Bem realiza 

pedido contraposto consistente na condenação da autora ao pagamento 

da fatura vencida. Neste caso, havendo a negativa de contratação após o 

cancelamento, 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. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos (cf. ID n. 11643114) a realização do negócio jurídico juntando cópia 

do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela autora 

(aposição de digital) e por testemunha. Bem como juntou cópia dos 

documentos da autora utilizados na contratação idênticos aos juntados 

com a exordial. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em 

referência à existência da citada relação jurídica. A autora, devidamente 

intimada a impugnar os documentos juntados pela ré, não apresentou 

manifestação, fato que reforça a verossimilhança das alegações trazidas 

pela última. Assim, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico 

em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada 

pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do 

débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos 

pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva 

do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento em relação a diferença 

apontada, legitima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] 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). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte 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. Por 

fim, considerando existente a relação jurídica entre autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento da parte autora, necessária é a 

procedência do pedido contraposto. Assim, condeno a parte autora ao 

pagamento da fatura pendente de pagamento. 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. 

Bem como, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

contraposto entabulado pela ré para condenar a autora ao pagamento dos 

débitos pendentes de pagamento, no importe de R$ 108,81 (cento e oito 

reais e oitenta e um centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir do vencimento do débito e acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. Por fim, opino por revogar a tutela antecipada 

alhures deferida (cf. ID n. 10784545). 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, 02 

de maio 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 02 de maio. 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 
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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: 1000755-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERINALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONI CEZAR CLARO OAB - MT0020186A (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. 1000755-63.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há omissão 

na decisão proferida por este juízo. Embora a parte autora se insurja 

contra os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação 

refere-se ao conteúdo desta, inexistindo qualquer no dispositivo da 

decisão. Portanto, em que pesem os termos dos embargos opostos pela 

parte autora, entendo que a r. sentença tratou da temática posta em 

profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 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, 28 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011483-78.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSELI BESERRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Autos n. 8011483-78.2016.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o 

exequente foi intimado para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção sem resolução do mérito (cf. Id. n. 

11907155). Neste contexto, houve intimação do exequente, na data de 14 

de março de 2018, entretanto o prazo determinado transcorreu in albis (cf. 

certidão em Id n. 12807076). Portanto, à espécie se aplica o art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/95, que é incisivo ao dispor que: “não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, OPINO POR JULGAR 

EXTINTO o presente feito, remetendo-se os autos ao arquivo. 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, 30 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, 30 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000317-03.2018.8.11.0055 Autora: Marlene de Jesus Oliveira 
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Santos Ré: 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 incompetência 

absoluta suscitada, considerando ser despicienda a produção de prova 

pericial para o deslinde do caso em epígrafe, especialmente porque as 

assinaturas a serem contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] 

“A presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, e inexistindo 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 

empresa ré por uma dívida no total de R$ 134,99 (cento e trinta e quatro 

reais e noventa e nove centavos), como prova a certidão de restrição 

anexa aos autos (cf. ID n. 11772347). Todavia, a autora afirma 

peremptoriamente que desconhece a dívida em questão, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores seria indevida e, 

consequentemente, implicaria em danos de ordem moral. A ré, ao seu 

turno, afirma que a negativação foi devida, vez que a autora não realizou 

os pagamentos decorrentes do serviço de telefonia móvel contratado. 

Neste caso, havendo a negativa de contratação (ou desconhecimento de 

débitos), 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. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. 

documentos anexos à contestação em ID n. 12741028.) a realização do 

negócio jurídico juntando cópia de termo de transferência definitiva de 

direitos de uso e obrigações contratuais devidamente assinado pela 

autora – assinatura idêntica a dos documentos juntados com petitório 

inicial, frise-se. Neste ponto, reitera-se a desnecessidade da produção de 

prova pericial para verificação das assinaturas constante no instrumento 

particular e documentos juntados com a petição inicial porque são 

visivelmente semelhantes. Assim, é preciso reconhecer que a ré 

demonstrou que a autora contratou os serviços ofertados, porém 

quedou-se inadimplente. Portanto, as alegações de inexistência de 

contratação (ou desconhecimento de débitos) se mostram inverossímeis. 

Diante disso, entendo ser o arcabouço probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. O que 

implica dizer que inexiste fraude perpetrada por terceiro no presente caso, 

bem como ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, 

restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se 

mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. A prova de 

quitação – enquanto prova constitutiva do direito – é ônus da autora, na 

forma do art. 373, I do CPC. E, por não ter sido juntado aos autos 

comprovante de pagamento do débito inscrito, legítima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] 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). Outrossim, considerando existente a relação 

jurídica entre autora e a ré, bem como demonstrado o inadimplemento da 

primeira, necessário é a procedência do pedido contraposto, devendo 

esta ser compelida a realizar o pagamento a ré do valor inscrito no 

cadastro de inadimplentes. De mais a mais, é oportuno salientar que existe 

inscrição preexistente por inadimplemento à época da inscrição da autora 

no cadastro de inadimplentes (cf. certidão de negativação inserida no ID n. 

11772347). Neste caso incide o entendimento sumulado do Superior 

Tribunal de Justiça abaixo transcrito: Súmula 385 do STJ: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. É justamente neste sentido o entendimento do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: [...] Além disso, em se 

tratando de devedor contumaz, negativado com vários registros de 

dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado direito ao 

cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

26/11/2014) (grifo nosso). [...] A Súmula n. 385 do STJ - Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento - não tem aplicabilidade quando o outro apontamento 

restritivo em nome do autor é posterior. [...] (Ap 24196/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) (grifo nosso). Portanto, 

inexistiria direito a compensação por danos morais no presente caso, 

embora houvesse direito ao cancelamento da inscrição se comprovada a 

inexistência da contratação – o que não é a situação dos autos, frise-se. 

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) Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância 

de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da verdade 

dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer 

direito supostamente afetado. 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. Bem como, com 

fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela ré para 

condenar a autora ao pagamento do débito apontado pela ré, que perfaz o 

montante de R$ 134,99 (cento e trinta e quatro reais e noventa e nove 
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centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 

Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condeno ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c art. 55 

da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 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] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEODIR ANTONIO CADORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-64.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010429-77.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO COSTALONGA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

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: 1000460-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011060-55.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT0012355A (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8011060-55.2015.8.11.0055 A ré opôs embargos de declaração 

em embargos de declaração alegando haver vício na sentença proferida. 

A autora, ao seu turno, não apresentou manifestação (cf. ID n. 12953784). 

Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. É compreensível a irresignação da 

embargante, porém, como é cediço, não há como alterar a resolução da 

contenda no juízo do piso, uma vez que este se manifestou e já proferiu 

sentença adotando as premissas jurídicas que entendeu pertinente. De 

mais a mais, é oportuno salientar que o art. 489 do CPC não se aplica aos 

processos que tramitam nos Juizados Especiais (cf. Enunciado n. 162 do 

FONAJE). É dizer, diante do art. 38, caput da Lei 9.099/95, não é preciso 

que sejam enfrentados todos os argumentos trazidos pelo autor/réu, 

desde que seja adotado fundamento suficiente para o julgamento integral 
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da lide. Deste modo, inexistente vício na sentença, é necessário 

reconhecer que os embargos de declaração não são via própria para a 

rediscussão da matéria julgada. Assim, se mostra impossível retificar a 

sentença nos termos propostos pelo embargante porque seria necessário 

a reanálise de provas juntadas nos autos. Por tudo, verifico ser 

inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da decisão, 

uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. É 

dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio de 

recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Bem como, opino 

por permanecer a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de maio 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, 03 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000365-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

INGRIDY IARA MIRANDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada, para querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-88.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (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 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZAMAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-63.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE RIBEIRO MARTINS (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 a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE RODRIGUES LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1000401-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA OLIVEIRA SOUSA TOGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000401-04.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora 

não compareceu à sessão de conciliação (cf. Id. 12924482), embora 

tenha sido devidamente intimada por seu advogado constituído nos autos. 

É importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 27 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. 
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Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000492-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HOZANA OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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: 1000503-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS GASPAR DE NOVAES REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Cerifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001153-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS REINALDO BELO VINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO OAB - MT22510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo para manifestação nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-66.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE RIBEIRO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS. INTIME-SE o reclamante para se manifestar sobre o comprovante 

de depósito do ID 12592934 no prazo de 5 dias. Caso seja solicitado o 

levantamento, DEFIRO desde já defiro o pedido. Em seguida, deverá os 

autos virem conclusos para extinção (artigo. 924, II, do CPC). Caso não 

haja manifestação, ARQUIVEM-SE. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-30.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000936-30.2018.8.11.0055 Autor: Valdo dos Santos Réu: Omni 

Financeira S/A e Outros. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Nos termos do art. 292 do CPC[1], verifica-se que o 

valor da causa deve ser o correspondente ao valor do somatório quando 

há cumulação de pedidos. Por tal razão, o ilustre magistrado supervisor 

deste Juizado Especial Cível facultou à emenda da petição inicial para que 

fosse adequado o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (cf. ID n. 12670001). Diante da determinação supramencionada, o 

autor emendou a petição inicial e requereu a remessa do feito a uma das 

varas cíveis desta Comarca (cf. ID n. 12677488). Entrementes, o 

requerimento supramencionado não pode ser acolhido no âmbito dos 

Juizados Especiais Cíveis. Explico, em razão do princípio da especialidade 

que rege os atos praticados no microssistema citado, nos casos de 

incompetência (na espécie, com fulcro no art. 3º, I da Lei 9.099/95) medida 

que se impõe é a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 51, II da Lei 9.099/95. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino por 

declarar a INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial Cível para o 

processamento e julgamento da causa em questão, e, com fundamento no 

artigo 51, §1º, julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito. 

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, 05 

de maio 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, 05 de maio de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM OAB - MT12109-O (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (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)

 

Processo 1000095-69.2017.8.11.0055 Embargante: ADRIANO GOMES DA 

SILVA Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A PROJETO DE SENTENÇA O Reclamante ora embargante 

opôs embargos de declaração em que alega omissão na sentença. 

Conheço do recurso porquanto tempestivamente interposto. O embargante 

alega omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça quando da 

prolação da sentença de mérito. Entendo que razão assiste ao 

Embargante quanto à referida alegação de omissão, pois, de fato a 

sentença foi omissa ao não se pronunciar sobre o deferimento ou 

indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Confira-se a seguinte 

ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA 

FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. 

OMISSÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA 

FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO QUANTO À NÃO CONCESSÃO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO 

PARCIAL. É de se conceder ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, 

pois realizou pedido em primeira instância, mas não houve análise pelo 

i l u s t r e  s e n t e n c i a n t e ” .  ( E D  1 0 0 1 4 0 4 5 5 2 0 1 5 8 2 6 0 4 5 1  S P 

1001404-55.2015.8.26.0451 – Relator: Adilson de Araujo – Publicação: 

23/02/2016) Logo, mostra-se imperativo OPINAR pelo acolhimento dos 

presentes embargos de declaração para, colmatando a omissão, 

CONCEDER ao embargante a assistência judiciária gratuita. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 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, 28 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012023-29.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN SIMONE NUNES FERNANDES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BURATTO OAB - SP0179235A (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

 

Autos n. 8012023-29.2016.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há omissão 

na decisão proferida por este juízo. Embora a parte autora se insurja 

contra os termos da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação 

refere-se ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação 

ou no dispositivo da decisão. Portanto, em que pesem os termos dos 

embargos opostos pela parte autora, entendo que a r. sentença tratou da 

temática posta em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas 

teses, há fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual 

se demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. 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

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000670-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TORRES LINCOLN PRATA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO GONCALVES DAS NEVES OAB - MG87066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 15 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000906-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Considerando que o(a) reclamante juntou aos autos o orçamento 

especificado a que alude o art. 10 do Provimento nº 02/2015-CGJ, DEFIRO 

o pedido de levantamento de valores formulado na petição do id 13164062. 

Expeça-se alvará(s) para levantamento dos valores, com depósito na 

conta indicada na referida petição. Deverá o(a) reclamante, no prazo de 

10 (dez) dias, cumprir o disposto no art. 10, § 4º, do citado Provimento, 

juntando aos autos a nota fiscal com a devida especificação dos serviços 

ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicialmente autorizado. Em seguida, 

intimem-se os reclamados a fim de que, no mesmo prazo (10 dias), se 

manifestem sobre a prestação de contas apresentada pelo(a) reclamante. 

Após, certifique-se acerca da regular citação, apresentação de resposta 

ou eventual decurso de prazo, tornando os autos conclusos para 

sentença ou outras deliberações. Deixo de determinar a intimação dos 

reclamados para manifestação sobre o pedido de levantamento, conforme 

preceitua o Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional de Justiça, 

tendo em vista a necessidade premente de liberação dos valores, diante 

da natureza da medida a ser efetivada, que reclama extrema urgência. 

Não obstante, determino a intimação das partes a respeito da presente 

decisão, para eventual manifestação pelo prazo de 5 dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, com URGÊNCIA. Tangará da Serra, 14 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001280-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DE OLIVEIRA TONIAL GAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA AGATA GARCIA CAJANGO OAB - MT12612/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS DA COSTA & CIA LTDA (REQUERIDO)

OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDORADO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A medida de urgência cautelar de produção antecipada de 

provas tem o desiderato de proporcionar ao interessado a oportunidade 

de comprovar fato juridicamente relevante no processo, podendo 

justificar-se a antecipação da colheita da prova na sua impossibilidade de 

futuramente ser colhida ou para evitar que a requerente suporte um 

indevido prejuízo se aguardar a instrução processual. No caso, a 

reclamante postula a medida de urgência para produção antecipada de 

prova documental, sob o argumento de que o fato narrado na inicial é de 

fácil comprovação se as imagens internas forem juntadas nos autos nesta 

oportunidade. O interesse processual na obtenção da medida ficou bem 

delineado pela reclamante. Porém, a só demonstração do interesse 

processual não basta, mister também a demonstração dos requisitos 

próprios das medidas de urgência, quais sejam: o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Verifico presentes os requisitos para o deferimento da 

tutela de urgência, diante da plausibilidade do direito invocado bem como 

da possibilidade de ineficácia do provimento caso seja deferido somente 

no final do curso da demanda. A plausibilidade jurídica do pedido se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. O tempo pode 

provocar danos e a cautelar serve para evitá-los. A plausibilidade jurídica 

do pedido, no caso vertente, está satisfatoriamente demonstrada, pois é 

crível que as imagens requeridas pela reclamante certamente ajudarão a 

elucidar o caso em questão. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de 

que as imagens de circuito interno de segurança geralmente são de rápida 

expiração, o que justifica a concessão neste momento; se determinada 

sua exibição em momento posterior, os arquivos podem já não existir mais, 

prejudicando a finalidade da medida. Diante disso, o perigo da demora é 

evidente porque se a reclamante aguardar a instrução processual no feito, 

poderá ficar privada das provas necessárias para comprovar o alegado 

na inicial e isso poderá lhe trazer prejuízos. De outra banda, o deferimento 

da medida não ocasionará nenhum prejuízo aos reclamados, na medida em 

que todo o procedimento será permeado pelos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, somada a hipótese de que poderá inclusive comprovar 

eventual tese de defesa. Ante o exposto, DEFIRO a produção antecipada 

de provas postulada pela reclamante, consistente em determinar que os 

reclamados juntem aos autos, no prazo de 5 dias, a filmagem do circuito 

interno de segurança, do dia 4.1.2018, por volta das 14:48 horas. Recebo 

a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de maio de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001224-75.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON ALVES CAMPOS OAB - MT24520/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, 

verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida 

almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de 

êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se 

necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da 

medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

visualizo a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

O reclamante informa na inicial que seu nome foi inscrito indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que possui bolsa integral de 

estudos, sendo suas mensalidades quitadas pelo FIES. O reclamante junta 

aos autos o extrato financeiro emitido pela própria reclamada de Id 

13104609, constando como quitados os débitos referentes ao ano de 

2014 a 2017. Por outro lado o reclamante comprova que seu nome foi 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por débito referente a abril de 

2017 (Id 13104606). Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que estão 

presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Por fim, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC, art. 300, §3º) e até por ocasião do julgamento final, 
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poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a inscrição 

nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares efeitos, 

sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Com essas razões, 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando um dos efeitos 

da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência a fim de determinar seja 

excluído o nome do reclamante dos registros de banco de dados de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com relação ao débito 

objeto da presente demanda, lançado pela empresa reclamada. Oficie-se 

para exclusão. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos 

do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de maio de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002761-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1002761-73.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 22.488,00 AUTOR: 

ANA MARIA DE OLIVEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, 

apresentar impugnação, caso queira. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de maio 

de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000458-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000458-52.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista 

que ainda não se findou o prazo para a apresentação de contestação, 

redesigno a audiência de instrução anteriormente aprazada para o dia 

30/05/2018, às 14h:00min. II. Intimem-se e aguarde-se o prazo final para a 

apresentação de defesa, certificando-se. III. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005227-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1005227-40.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista 

que ainda não se findou o prazo para a apresentação de contestação, 

redesigno a audiência de instrução anteriormente aprazada para o dia 

30/05/2018, às 15h:30min. II. Intimem-se e aguarde-se o prazo final para a 

apresentação de defesa, certificando-se. III. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005227-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE FATIMA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1005227-40.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Tendo em vista 

que ainda não se findou o prazo para a apresentação de contestação, 

redesigno a audiência de instrução anteriormente aprazada para o dia 

30/05/2018, às 15h:30min. II. Intimem-se e aguarde-se o prazo final para a 

apresentação de defesa, certificando-se. III. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTONIA DRESCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1000014-19.2018.8.11.0045 Vistos etc. I. Considerando a 

ausência justificada deste magistrado na data da audiência anteriormente 

designada, redesigno o ato para o dia 30/05/2018 às 16h00min. II. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 38842 Nr: 3869-04.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACROFERTIL-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELMUTE AUGUSTO LAWISCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 38842.

Vistos etc.

I. Inclua-se o bem penhorado nos autos em epígrafe no rol de leilão 

eletrônico e presencial desta Comarca, sito na Avenida Mato Grosso, 

1912-s, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde – MT, a ser realizado 

no dia 03/12/2018, às 13h00min.

 II. Para realização do leilão, nomeio o(a) leiloeiro(a) público(a) Cirlei Freitas 

Balbino da Silva, que deverá cumprir o encargo, atentando-se para as 

deliberações do artigo 884 e seguintes do CPC, notadamente adotar as 

providências para a ampla divulgação da alienação (art. 887, CPC/2015), 

devendo a publicação do edital ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da 

data marcada para o leilão, sendo que o edital será publicado nos meios 
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típicos dos mercados do respectivo bem, por meio de material impresso, 

mala direta, publicações em jornais e na rede mundial de computadores, 

inclusive com imagens reais dos bens nesse canal de comunicação, para 

melhor aferição de suas características e estado de conservação (art. 

1.098, II, CNGC).

III. O preço mínimo da arrematação, em segundo leilão, designado para o 

dia 03/12/2018, às 14h00min, no mesmo local, será o valor 

correspondente a 50% do valor da avaliação para bens móveis e 80% do 

valor da avaliação para bens imóveis, nos termos do artigo 885 do CPC, 

que deverá ser pago à vista, em dinheiro ou depósito bancário em até 24 

horas.

IV. Em se tratando de bens móveis, cujo preço mínimo da arrematação for 

superior a cinquenta mil reais (R$ 50.000,00); e imóveis, cujo o preço 

mínimo da arrematação for superior a duzentos mil reais (R$ 200.000,00), 

faculto o parcelamento da seguinte forma: a) pagamento da primeira 

parcela no ato da arrematação, mediante depósito de vinte e cinco por 

cento do valor; b) o saldo remanescente em até trinta (30) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de um por 

cento ao mês, desde que garantido por caução idônea, quando se tratar 

de bem móvel, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

V. O atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 

dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas 

vincendas, e autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 

promover, em face do arrematante, a execução do valor devido (artigo 

895, §§ 4º e 5º);

VI. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem 

imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, somente serão 

expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 

arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e 

das demais despesas da execução. (CPC, art. 901, §1º)

VII. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação.

VIII. Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da 

desistência de que trata o art. 775 do Código de Processo Civil, de 

anulação da arrematação ou de resultado negativo da hasta pública. 

(CNGC, art. 1.100, §1º)

IX. Anulada ou verificada a ineficácia da arrematação ou ocorrendo a 

desistência prevista no art. 775 do Código de Processo Civil, o leiloeiro 

público e o corretor devolverão ao arrematante o valor recebido a título de 

comissão, corrigido pelos índices aplicáveis aos créditos respectivos. 

(CNGC, art. 1.100, §2º)

X. Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, o 

leiloeiro e o corretor público farão jus à comissão retro fixada. (CNGC, art. 

1.100, §3º)

XI. Se o valor de arrematação for superior ao crédito do exequente, a 

comissão do leiloeiro público, bem como as despesas com remoção e 

guarda dos bens, poderá ser deduzida do produto da arrematação. 

(CNGC, art. 1.100, §4º)

XII. O executado ressarcirá as despesas previstas neste tópico, 

devidamente comprovadas, inclusive se, depois da remoção, sobrevier 

substituição da penhora, conciliação, pagamento, remição ou adjudicação. 

(CNGC, art. 1.100, §7º)

XIII. Os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados deverão 

ser depositados na conta única, vinculados ao processo onde o bem 

leiloado foi penhorado, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

efetivação do pagamento pelo adquirente. (CNGC, art. 1.132)

XIV. Intimem-se o executado e demais interessados, se houver, nos 

termos do artigo 889 do CPC.

XV. Expeça-se o necessário.

XVI. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 123580 Nr: 2341-22.2016.811.0045

 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: EDSRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733-O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlefe Moraes de Jesus - 

OAB:28.989/PR

 Código 123580.

Vistos etc.

I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/10/2018, às 

13:30 horas.

 II. Intimem-se pessoalmente as partes, com as advertências de estilo 

(CPC, art. 385, § 1º), consoante endereços indicados às fls. 116 e 126.

III. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, 

apresentem rol de testemunhas.

IV. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC).

V. A inércia na intimação das testemunhas importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).

VI. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26800 Nr: 848-88.2008.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓDIGO 26800.

Vistos etc.

I. INTIME-SE o patrono da parte Autora para que no PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, impulsione o feito, a fim de providenciar o pagamento da 

diligência.

II. Não havendo manifestação do patrono, ARQUIVE-SE.

III. Havendo manifestação, cumpra-se despacho proferido à fl. 101/102.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 106595 Nr: 2128-50.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR DEZINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL ELGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183, RICARDO AUGUSTO BARBOSA - OAB:10.061, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 2128-50.2015.811.0045 Código: 106595

Ação de Notificação Judicial.

Parte autora: Aldemir Dezinho da Silva.

Parte requerida: Joel Elger.

Vistos etc.

A notificação e interpelação judicial consolidam-se como medidas de 

natureza unilateral, preventivas e acautelatórias de direitos, que têm como 

propósito fundamental ofertar ciência a terceiros e eventuais interessados 

a respeito de determinado ato ou fato jurídico ou de manifestação de 

vontade que foi exteriorizada ou que se pretende externar, ainda que em 

seu estado potencial.

Portanto, diante desta moldura, conclui-se que a notificação e interpelação 

judicial não têm o sentido de impor/forçar ou impedir a realização de 

determinado ato ou fato jurídico, sequer desempenha a função de exigir 

explicações àquele que hipoteticamente teria molestado a honra do 

ofendido (visto que não se admite defesa e/ou contraprotesto) e tampouco 

se interpõe como obstáculo ao exercício do direito de expressão da 
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atividade intelectual e de manifestação de opinião. Pelo contrário: objetiva 

a, exclusivamente, acautelar futuro e eventual direito da parte e se presta 

a prevenir e resguardar responsabilidade civil, promover a conservação 

de direitos e rechaçar ulterior alegação de ignorância.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se 

do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos 

que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com 

a que se encontra sob enfoque:

“A notificação judicial é ato de jurisdição voluntária, que se esgota com a 

ciência do destinatário, não havendo como extrair dela uma ordem judicial 

para fazer ou deixar de fazer, figurando, o juiz, como mero transmissor da 

intenção do promovente”  (TJMG, Apelação Cível  n ° 

1.0352.05.021971-1/001, 3.ª Câmara Cível, Relator para o Acórdão: Des. 

Schalcher Ventura, julgado em 09/02/2006).

 “(…) A notificação judicial é ato de jurisdição voluntária em que o juiz 

exerce função de mero agente transmissor de comunicação de vontade, 

não havendo como dela extrair uma ordem judicial para cumprir ou deixar 

de cumprir e para impor responsabilidade, posto que, por seu intermédio, 

apenas se transmite, a quem de direito, uma intenção do promovente (…)” 

(TJMG, Apelação Cível n° 1.0352.05.021860-6/001, 6.ª Câmara Cível, 

Relator: Des. Delmival de Almeida Campos, julgado em 11/10/2005).

Posto isto, tendo sido processada nos exatos termos dos artigos 726 a 

729, do CPC, não cabendo qualquer espécie de sentença, ainda que 

homologatória, pois o juiz não exerce sua função jurisdicional, observando 

as formalidades legais, entregue os autos ao requerente.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 11 de maio de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112116 Nr: 4988-24.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHERLON PATRICK DA COSTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 Código: 112116

Vistos etc.

I. Abra-se vista a parte autora quanto ao retorno dos autos e para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste-se acerca do comprovante de fl. 166.

II. Após, nada tendo sido requerido, nos moldes da sentença proferida, 

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

 III. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115211 Nr: 6777-58.2015.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDL, TÂNIA LUÍSA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Maria Simião - 

OAB:12362-B, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, 

SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código: 115211

Vistos etc.

I. Abra-se vista a parte autora quanto ao retorno dos autos e para que, no 

prazo de 15 dias, manifeste-se acerca da petição e documentos de fls. 

107/111.

II. Após, nada tendo sido requerido, nos moldes da sentença proferida, 

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

 III. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 11 de abril de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81109 Nr: 287-25.2012.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXICAR TECNOLOGIA EM REPARAÇÃO 

AUTOMOTIVA LTDA, MARCIA ANDREIA KOTTNVITZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.STACHIM CONSTRUTORA - ME, JAQUIELI 

STACHIM, R. L CONSTRUTORA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO GOMES FLORES 

JÚNIOR - OAB:15362, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 CÓDIGO 81109.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 108576 Nr: 3154-83.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.STACHIM CONSTRUTORA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXICAR TECNOLOGIA EM REPARAÇÃO 

AUTOMOTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:12118-A /MT, HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 CÓDIGO 108576.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso.

II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105489 Nr: 1531-81.2015.811.0045

 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: AECIO AUGUSTO DE PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA, 

EDNALDO FIRMINO DA SILVA, BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14.280-B, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12.093/B, 

Ricardo Alves Athaide - OAB:11.858/A

 PROCESSO: 1531-81.2015.8.11.0045 CÓDIGO: 105489

REQUERENTE: AÉCIO AUGUSTO DE PAULA

REQUERIDOS: TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA.

 EDINALDO FIRMINO DA SILVA

DENUNCIADO A LIDE: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

Vistos etc.

As partes entabularam acordo, conforme se verifica na petição de fl. 247.

Desta forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 
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constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, EXTINGUINDO o presente processo com 

resolução de mérito.

 Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Ficam as partes dispensadas de eventuais custas processuais 

remanescentes, de acordo com o disposto no artigo 90, §3º, do Código de 

Processo Civil.

 Honorários conforme constou no acordo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de maio de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39183 Nr: 4208-60.2010.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86725 Nr: 522-55.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JOSE BORTOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE OLING CORASSA - 

OAB:18.492, RENE CORASSA - OAB:4972-B/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r.sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37441 Nr: 2478-14.2010.811.0045

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA MONALISA FAVARETTO, GENIR FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY FÁTIMA HENNING JANDREY, ALBERI 

JOSÉ JANDREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135, FÁBIA MARA P. FAVARETTO DE ANDRADE - 

OAB:10.258, LUIZ PINHEIRO - OAB:OAB-MT/2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B

 DECLARO SANEADO o presente feito, remetendo-o à fase 

instrutória.Ressalto que a impugnação à assistência judiciária gratuita será 

analisada após a produção de provas do alegado, conforme restou 

consignado à p. 493.Sem prejuízo, desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 

15h:00min.Intimem-se as partes para apresentarem o rol de testemunhas, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Assinalo que caberá ao advogado de cada 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, por meio de carta com aviso de 

recebimento, juntando aos autos, com antecedência de pelo menos 03 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 

455, CPC, sob pena de preclusão.Se preferir, poderá trazer as 

testemunhas, atempadamente arroladas, independentemente de intimação, 

presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 

de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, NCPC).Havendo a necessidade de 

depoimento pessoal, as partes deverão ser intimadas pessoalmente. Sem 

prejuízo, atente-se a Sra. Gestora para o cadastramento dos advogados 

da oposta Marly (Dr. Valdir Miquelin e Dra. Valdineia Miquelin Bertan – p. 

151), no sistema APOLO, visto que da certidão de publicação de 

expediente, datada de 05.09.2017 (APOLO), bem como daquela disposta à 

p. 502, consta, somente, o Dr. Luiz Gustavo Fernandes (advogado do 

oposto Alberi – procuração de p. 218), representando o polo passivo. 

Anote-se.Após, intime-se a oposta Marly, através de seus patronos, para 

se manifestar sobre as provas, nos termos do despacho de p. 493, bem 

como da presente decisão. Ainda, certifique-se a Sra. Gestora o decurso 

do prazo para manifestação sobre as provas, pelo oposto Alberi.Em 

tempo, intimem-se os opostos para juntarem aos autos os documentos 

solicitados pelo opoente Genir à p. 496-verso, item “b” e “c”. Prazo: 15 

(quinze) dias.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85854 Nr: 5514-93.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA NUNES TEODORO, JAIR GONGORA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Trânsito em Julgado(Sem Recurso)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a r. sentença transitou em julgado sem interposição 

de recurso.

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de maio de 2018.

Escrivã(o)

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114905 Nr: 6627-77.2015.811.0045

 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: ROSA DO NASCIMENTO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:MT/13.333

 Vistos.

1. Certifique a tempestividade de ambos os embargos de declaração 

interpostos.

 2. Após, vista a ambos os embargados para manifestarem-se em 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 27969 Nr: 2125-42.2008.811.0045

 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: LEANDRO DAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR

 Vistos.

Diante da ausência de recurso, fora certificado o trânsito em julgado da 

sentença retro. Encerrado o ofício deste juízo, nesta fase processual, 
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nada mais há que se fazer, a não ser o cumprimento do mandamento 

judicial concretizado na sentença retro.

Retorne o feito ao procedimento das custas e subsequente arquivamento, 

caso nada mais seja requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 81461 Nr: 675-25.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO REGO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUIMOVEIS ARQUITETURA E IMOBILIARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONE AGOSTINHO 

ZOLDAN - OAB:10.134/MT, CARLOS HILDE J. MELO SILVA - 

OAB:OAB-MT 8228

 Vistos.

1. A parte autora deverá esclarecer o motivo pelo qual postula pelo 

levantamento dos valores depositados à f. 248-9, uma vez que fora 

procedida com a exclusão da Caixa Econômica do presente feito, cujo 

processo aparenta prosseguir em face da referida autarquia junto à 

Justiça Federal, subseção de Sinop-MT.

2. Oficie-se ao referido juízo da Justiça Federal (f. 213) informando acerca 

do depósito efetuado nestes autos pela CEF, bem como solicitando a 

intimação da referida autarquia para justificação acerca do motivo do 

depósito de f. 248-9 efetivado nos presentes autos.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 36011 Nr: 1039-65.2010.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVADIR PREZOTTO, SALETE INÊS CARBONARI 

PREZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, EDUARDO FONSECA VILLELA - OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 

12.208-A

 Vistos.

Defiro o prazo derradeiro de 05 dias para o depósito pelo banco 

executado. Intime-se-o para tanto.

 Prossiga no cumprimento das deciões retro (f. 290 e 243).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123639 Nr: 2369-87.2016.811.0045

 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: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.R.L LTDA - SUL 

NORTE ATACADO E VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEART SERAL BRASIL METALURGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE POMINI RAMOS - 

OAB:30914

 Vistos.

1. Tendo em vista a Portaria n. 629/2018-PRES (em anexo) que alterou o 

horário de expediente no dia 27/06/2018 em virtude da participação da 

Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, redesigno a 

audiência para o dia 04/07/2018 às 14:30 horas.

2. Cumpra-se consoante disposto na decisão de fl. 84/85 considerando a 

alteração ora realizada.

3. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 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 - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista a Portaria n. 629/2018-PRES (em anexo) que alterou o 

horário de expediente no dia 27/06/2018 em virtude da participação da 

Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2018, redesigno a 

audiência para o dia 04/07/2018 às 14:00 horas.

2. Cumpra-se consoante disposto na decisão de fl. 614 considerando a 

alteração ora realizada.

3. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80899 Nr: 69-94.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO ARRUDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, tendo em vista as novas informações juntadas 

aos autos(fls. 81/86).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113596 Nr: 5860-39.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO-ME, 

CARMEM CRISTINA SOUSA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.944-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista as novas informações juntadas (fls. 93/98).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105817 Nr: 1699-83.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITALY COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS 

LTDA - ME, MARCELO DE OLIVEIRA DE PAULA, EDINA MARIA ARSENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, MIKAEL AGUIRI CAVALCANTE - 

OAB:MT/9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que manifeste-se, requerendo o que entender de 

direito, tendo em vista a informação de fls. 162/163.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002594-56.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI GOMES BRASIL (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TRASSI DE BRITO OAB - MT20958/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KASSIA STELLE RIGONI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora por seu procurador, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88778 Nr: 2670-39.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO HUBNER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar o 

autor para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto 

às fls. 117/127, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 93332 Nr: 518-81.2014.811.0045

 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: IZIQUIEL DAVID DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 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 518-81.2014.811.0045.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do 

saldo/diferença remanescente do débito. A falta de pagamento voluntário 

no prazo de 15 (quinze) dias acarretará na penhora de bens.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96866 Nr: 3436-58.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA FERREIRA ANTUNES

 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:

 Processo n.º 3436-58.2014.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Terezinha Ferreira 

Antunes contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que visa a 

satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que o executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica e que 

a exequente, devidamente intimada para manifestar-se acerca da 

liquidação da dívida, quedou-se inerte, de maneira que a ausência de 

manifestação, no caso concreto, caracteriza concordância implícita 

quanto a extinção do processo pelo pagamento da obrigação. Portanto, 

diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento da dívida 

[art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste 

débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que 

sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91834 Nr: 5723-28.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Processo n.º 5723-28.2013.811.0045.

INDEFIRO o requerimento de inclusão do crédito tributário no quadro geral 

de credores, haja vista que, de acordo com a regra modelada no art. 9.º 

c/c o art. 7.º, ambos da Lei n.º 11.101/2005, incumbe ao credor, para o 

caso em que o administrador judicial não verifica a existência do crédito 

espontaneamente, efetivar a habilitação do crédito, para fins de inclusão 

no quadro-geral de credores. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 952 Nr: 197-08.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 885/2004.

Com fundamento no conteúdo normativo do art. 921, inciso III do Código de 

Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo 

pelo prazo de 06 (seis) meses. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 694 Nr: 2212-37.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MEIRA LTDA., CARLOS 

JOSÉ DA CUNHA, MARIO ROBERTO MEIRA, ILZA MARIA DA CUNHA, 

MARISA APARECIDA LEIRÃO MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4102-MT, ISIS BEATRIZ AMARAL DE ARAUJO - 

OAB:4125/MT

 Processo n.º 2212-37.2004.811.0045.

Intimem-se os executados, através do advogado constituído, via DJe, para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 238 de 602



que, no prazo de 05 (cinco) dias, indiquem a localização e número da 

matrícula do bem penhorado, sob pena de configuração de ato atentatório 

à dignidade da Justiça e imposição de multa de até 20% sobre o valor do 

débito, na forma do que dispõe o art. 774, inciso V e parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 110996 Nr: 4414-98.2015.811.0045

 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: LAUDIONEIDE DE LIMA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4414-98.2015.811.0027.

Considerando-se o acúmulo de perícias médicas, pendentes de 

realização, que vêm comprometendo a efetivação da celeridade 

processual, e como forma de melhor distribuir as nomeações, DESTITUO o 

digno perito Dr. Mario Kaway Filho do encargo a ele conferido, e NOMEIO 

como perito o ilustre médico Dr. Guido V. Céspedes, que deverá realizar a 

perícia no dia 27 de junho de 2018, a partir das 8h30min. Mantenho o valor 

dos honorários periciais arbitrados anteriormente.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87732 Nr: 1576-56.2013.811.0045

 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: FLAVIO VICENTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

impugnação ao cumprimento de sentença proposta por ENERGISA Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, incidentalmente a ação executiva 

ajuizada por Flávio Vicente Ferreira e, como consequência direta, 

DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do 

feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de 

maio de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119581 Nr: 329-35.2016.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANMAR LORENSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 Processo n.º 329-35.2016.811.0027.

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 do réu, 

citado por edital, e apresente defesa.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39869 Nr: 195-81.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA PELICIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, 

RAFAEL WASNESKI - OAB:14334/MS, RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 195-81.2011.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação da executada, mediante a observância da regra 

prevista no teor do art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da CNGCGJ/TJMT, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, apresente impugnação [art. 

535 do Código de Processo Civil].

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100140 Nr: 6018-31.2014.811.0045

 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: EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Processo n.º 6018-31.2014.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Emerson Rodrigues 

dos Santos contra ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

que visa a satisfação da obrigação jurídica.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a executado realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que 

inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida 

que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará de liberação da quantia depositada no processo, bem 

prol do exequente.

Preclusa esta decisão, arquive-se o processo.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 23400 Nr: 1254-46.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: CLOVIS ROGERIO CORTEZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR. ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT, HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS VELLOSO 

VIEIRA MARCONDES - OAB:3599-B, MARIA APARECIDA MARTIN 

LOPES - OAB:7428/MT

 Processo n.º 111/2007.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

acerca da petição juntada nas fls. 356/362 dos autos. Após, venham os 

autos conclusos para exame.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 80692 Nr: 4767-80.2011.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4767-80.2011.8.11.0045.

Intime-se o curador especial 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 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84464 Nr: 3996-68.2012.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORTOLON CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAS - 

OAB:3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de 

pré-executividade formulada pela Defensoria Pública, que atua na 

condição de curadora especial da executada citada por edital no âmbito da 

ação de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, para o 

fim de: a) dado à incidência da prescrição, do crédito com vencimento 

para os dias 06/02/2007, 06/03/2007, 06/04/2007, 06/05/2007, 06/06/2007, 

06/07/2007, 06/08/2007, 06/09/2007 e 06/10/2007, e, especificamente 

neste ponto, JULGAR PARCIALMENTE EXTINTO O PROCESSO, com o 

enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do Código 

de Processo Civil; b) INDEFERIR os demais requerimentos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Intime-se a exequente, mediante a estrita 

observância da regra prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

andamento no processo.Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 7827 Nr: 1013-48.2002.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEFICIADORA DE ARROZ TRIANGULO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade formulada pela 

Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial do 

executado citado por edital no âmbito da ação de execução fiscal 

promovida pelo Estado de Mato Grosso, para o fim de, devido a incidência 

da prescrição da ação de cobrança do crédito tributário, JULGAR EXTINTO 

O PROCESSO, com o enfrentamento do mérito, com fundamento no art. 

487, inciso II do Código de Processo Civil.Com espeque no art. 3.º, inciso I 

da Lei Estadual n.º 7.603/2001, ESTABELEÇO que a exequente deve ficar 

isenta do 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 exequente no pagamento de honorários de 

advogado.Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as 

devidas baixas na distribuição. Após, ao arquivo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 14291 Nr: 2963-24.2004.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DOGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT, Lucans Nogueira - OAB:16040, VERA LÚCIA 

MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2963-24.2004.8.11.0045.

É preciso, inicialmente, que se restaure a verdade neste processo. O 

advogado do exequente afirmou, de maneira deselegante, que o processo 

executivo fiscal se “arrasta faz quase catorze anos” (sic). Embora, de 

fato, a ação tenha sido ajuizada há aproximadamente de quatorze anos, a 

culpa pela demora na prestação da tutela jurisdicional não pode ser 

atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

Grande parte do tempo de paralisação do andamento do processo decorre 

da existência de pedidos de suspensão do processo, devido à 

consumação de acordos, que depois se revelaram infrutíferos 

(05/10/2005 a 13/09/2013, fls. 34/42; 13/09/2013 a 23/09/2014, fls. 42/55; 

22/10/2015 a 04/12/2017, fls. 81/97), e também da formulação de pedidos, 

que visavam a localização de bens, totalmente infundados (fls. 95/99), 

visto que, como este magistrado já enfatizou, de maneira bem didática, em 

momento anterior, existem no processo informações que demonstram a 

existência de bens penhoráveis (fls. 61 e 82/84). O processo passou a 

maior parte do tempo suspenso, em virtude da celebração de acordo. A 

responsabilidade, portanto, não é do Poder Judiciário. Passo, depois 

destes esclarecimentos, ao exame da questão.

A decretação de indisponibilidade de bens e de direitos, no âmbito da ação 

de execução fiscal, somente adquire validade/viabilidade técnica quando o 

devedor, devidamente citado, não efetivar o pagamento do crédito 

tributário, deixar de apresentar bens à penhora e, também, não forem 

encontrados bens penhoráveis [art. 185-A da Lei n.º 5.172/1966]. Por via 

de consequência, diante desta moldura, considerando-se que existe, no 

processo, informações sobre a existência de bens, de propriedade do 

devedor (fls. 82/84), INDEFIRO o pedido de decretação de indisponibilidade 

genérica de bens e de direitos do devedor, veiculado por parte do 

exequente.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento na demanda.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86965 Nr: 766-81.2013.811.0045

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada pela 

Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial da 

executada citada por edital no âmbito da ação de execução fiscal 

promovida pelo Estado de Mato Grosso.Considerando-se que o 

executado, devidamente intimado acerca da penhora de bens, deixou de 

apresentar embargos à execução fiscal ou impugnação à penhora, 

DETERMINO a conversão da quantia em dinheiro depositada no processo 

em renda. Expeça-se alvará.Após, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias,  promova o andamento no 

processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39332 Nr: 4359-26.2010.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT, 

JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA - OAB:MT/22.903-O, 

LUCANS NOGUEIRA - OAB:16040O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4359-26.2010.8.11.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com o intuito de atestar se o 

executado, devidamente intimado sobre a penhora parcial de bens, 

apresentou embargos à execução fiscal ou impugnação. Não havendo 

manifestação do executado, DETERMINO a conversão da quantia em 

dinheiro depositada no processo em renda. Expeça-se alvará.

Após, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente memória de cálculo atualizada da dívida.

Lucas do Rio Verde/MT, em 9 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95307 Nr: 2139-16.2014.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC MOREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME / 

SACOLÃO DA MODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT. 1381114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com lastro no teor do art. 135, inciso III do Código 

Tributário Nacional, DEFIRO o pedido de redirecionamento da ação de 

execução fiscal contra os sócios-administradores da empresa executada 

Moan Cássio Moreira de Oliveira e Marcelo Caio Moreira de 

Oliveira.Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do 

processo, para o efeito de modificar e incluir/indicar, no polo passivo da 

demanda, os sócios-administradores e a empresa sucessora.Proceda-se 

à citação dos executados Moan Cássio Moreira de Oliveira e Marcelo Caio 

Moreira de Oliveira, mediante a expedição de carta com aviso de 

recebimento, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento 

da dívida, na forma do que dispõe o art. 8.º da Lei n.º 

6.830/1980.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95303 Nr: 2136-61.2014.811.0045

 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: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS TRANSPORTES LTDA, ELDER LUIZ 

BIAZUS, ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2136-61.2014.811.0045.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença.

Proceda-se à intimação dos executados, através da expedição de 

mandado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realizem o pagamento 

integral do débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de 

Processo Civil]. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação 

voluntária da dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora 

e nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de 

impugnação [art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4407 Nr: 526-49.2000.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO FLECK MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:5368-MT, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:8.718 MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4720-B

 Processo n.º 775/2004.

INDEFIRO o pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial, para 

fins de apuração do valor devido, visto que constitui ônus do credor (que, 

de acordo com as palavras do advogado que patrocina os seus 

interesses, é o “principal interessado no prosseguimento da ação e na 

resolução da contenda”) instruir o pedido de cumprimento de sentença 

com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito [art. 524 do 

Código de Processo Civil].

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 168 dos autos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 43400 Nr: 3707-72.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULAMO COELHO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICOM ALAN FRAGA 

VENDRUSCOLO - OAB:11282-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO INÁCIO 

MORAIS - OAB:26951/GO

 Processo n.º 3707-72.2011.811.0045.

Expeça-se novo alvará de liberação da quantia relativa aos honorários 

fixados em favor da Defensoria Pública.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento do 
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saldo/diferença remanescente do débito. A falta de pagamento voluntário 

no prazo de 15 (quinze) dias acarretará na penhora de bens.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37650 Nr: 2687-80.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A (CEMAT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO KUMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B

 Processo n.º 2687-80.2010.811.0045.

Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ENERGISA Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra José Paulo Kummer, que 

objetiva a promover a liquidação da obrigação definida na sentença 

proferida.

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 (fl. 314). Cumpre destacar, ainda, que conforme 

se extrai do teor 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.

Preclusa a decisão judicial, arquive-se o processo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 14 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117244 Nr: 7959-79.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA, 

Filiação: Raimunda Nascimento de Sousa e Emanoel Fabricio de Sousa, 

data de nascimento: 17/07/1980, brasileiro(a), natural de Bacabal-MA, 

solteiro(a), desempegado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se o acusado e intime-o para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo 

ser consignado no mandado que o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar o 

denunciado, se o mesmo possui advogado constituído, e caso não 

possua, se tem condições de constituir advogado. Caso o denunciado não 

apresente a resposta no prazo legal ou não constitua Defensor ou informe 

não possuir condições de constituir advogado, nomeio desde já para a 

defesa do mesmo o ilustre Defensor Público que oficia nesta Vara, 

devendo ser intimado da nomeação bem como para oferecer resposta à 

acusação no prazo legal (art.396 e 396-A, §2º, do CPP, com as alterações 

da Lei nº. 11.719/2008). Não localizado para citação pessoal e nem sendo 

o caso de citação por hora certa (art. 362, do CPP), fica desde já 

ordenada a citação por edital (arts. 361 c/c 363, §1°, CPP).3. INDEFIRO o 

pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição 

de informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito 

de obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice . 4. Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso IV, da CNGC/MT). 5. Após, venham-me os autos conclusos.6. 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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através 

do promotor de justiça signatário, com supedâneo no artigo 129, inciso I, 

da magna carta de 1988, e artigo 41 e seguintes do Código de Processo 

Penal, vem perante Vossa Excelência oferecer DENÚNCIA em desfavor de 

Francisco Nascimento de Souza, no dia 15 de Novembro de 2015, período 

matutino, na sede do estabelecimento comercial denominado “Delmoro 

Supermercado”, localizado na Rua Bergamo, Bairro: Veneza, nesta urbe, o 

agente imputável Francisco Nascimento de Souza subtraiu, para si, coisa 

alheia móvel, consistente em 01 (uma) garrafa de uísque, marca 

Passaporte, em prejuízo da vitima “Delmorro Supermercado” (conforme 

boletim de ocorrência de fls, 22/23, CD encartado à fl.24 e termos de 

depoimentos inclusos).Diante do expostos, o Ministério Público do Estado 

de Mato Grosso Denuncia Francisco Nascimento de Souza, supra 

qualificado, como incurso no art. 155, caput, c/c art..14, inc. II, na forma do 

artigo 70,todos do Código Penal. Assim, requer-se a instauração do devido 

processo penal, recebendo-se a denúncia, citando-se o denunciado para 

oferecer resposta a acusação no prazo legal, seguindo-se para tanto, o 

rito processual adequado até final julgamento.

Lucas do Rio Verde, 14 de maio de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112403 Nr: 5139-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO MARAFON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENATO MARAFON, Cpf: 02343763178, 

Rg: 109704493, Filiação: Lucia da Cruz Marafon e Olmiro Marafon, data de 

nascimento: 09/08/1988, brasileiro(a), natural de Alpestre-RS, solteiro(a), 

motorista, Telefone 55 9609-9838. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.,1 - Recebo a denúncia na forma em que foi posta 

em Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código 

de Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do 

artigo 395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no 

fato da peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2 - Cite-se o acusado e intime-o para 

comparecer a audiência de Suspensão Condicional do Processo que 

designo para o dia 19 de outubro de 2016, às 15h:00min, devendo 

comparecer na presente audiência acompanhado de advogado, pois, caso 

não compareça acompanhado de defensor constituído será lhe nomeado o 

ilustre Defensor Público que oficia nesta Comarca. 3 – INDEFIRO o pedido, 

veiculado por parte do Ministério Público, que objetiva a requisição de 

informações, dirigidas à órgãos/repartições públicas, com o propósito de 

obter folha/certidão de antecedentes criminais em nome do réu. É que, 

segundo o feitio da legislação de regência, o Ministério Público, na 

condição de dominus litis e atuando na defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, detém a 

prerrogativa de conduzir/promover diligências investigatórias e 

requisitar/solicitar diretamente documentos e informações [art. 129, incisos 

VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, alínea 'b', II e IV da Lei n.º 

8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos do Código de Processo 

Penal]. O Poder Judiciário não está obrigado/forçado, de forma genérica e 

não-individualizada, a deferir a realização de diligências, pleiteadas pelo 

órgão acusador, exceto se demonstrada a necessidade efetiva de sua 

intermediação, por intermédio da exposição de justificativa concreta que 

demonstre a existência de dificuldade ou de obstáculo instransponível 

para a concretização do ato, através da utilização/emprego de meios 

próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, 

j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo 

da Fonseca, j. 03/0312005; STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, 

Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na 

hipótese sub judice. 4 – Comunique-se do recebimento da denúncia ao 

Distribuidor, ao Instituto de Identificação e, quando for o caso, à delegacia 

de polícia de onde se originou o inquérito, bem como alimente-se o banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, 

inciso III, da CNGC/MT). 5 – Dê ciência ao Ministério Público.6 - 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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Resumo da Inicial: Consta nos referidos autos que, no dia 01 de agosto de 

2015, por volta das 22h05min, na av. Mato Grosso, via pública desta urbe 

de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Renato Marafon, qualificado às 

fls,05/06,conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora 

alterada em razão da influencia de álcool (cf. Auto de Prisão em flagrante 

delito de fl,02, e termos de depoimento de fls,03/04).Ante exposto, o 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso Denuncia Renato Marafon, 

como incurso no art.306, da lei Federal n.9.503, de 23 de setembro de 

1997 (Código de trânsito Brasileiro), e requeiro r. e a. Esta se instaure o 

devido processo penal, recebendo-se a denúncia, citando-se o 

denunciado para oferecer defesa preliminar, intimando-se, após o 

acusado, inquirindo-se as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se 

o acusado, seguindo-se o rito processual adequado(artigos 394/398 e 

531/536 do CPP),até final decisão condenatória.

Lucas do Rio Verde, 14 de maio de 2018

Noara Elisa Nilson Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100524 Nr: 6336-14.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO GOMES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FLAVIO GOMES PINHEIRO, Cpf: 

02399746112, Rg: 1763535-7, Filiação: Osmar Gomes e Eliane Pinheiro de 

Souza, data de nascimento: 21/01/1989, brasileiro(a), natural de 

Arenápolis-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 65 9909-6467. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos etc.,1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em 

Juízo, vez que a mesma preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 

Processo Penal, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 

395, do mesmo Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da 

peça inicial ser apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos 

processuais e condições para o exercício da ação penal, bem como existir 

nos autos lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa 

para o exercício da ação penal. 2. Cite-se e intime-se o acusado, via edital, 

com prazo de 15 (quinze) dias, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, §1º, ambos 

do CPP.3. INDEFIRO o pedido, veiculado por parte do Ministério Público, que 

objetiva a requisição de informações, dirigidas à órgãos/repartições 

públicas, com o propósito de obter folha/certidão de antecedentes 

criminais em nome do réu. É que, segundo o feitio da legislação de 

regência, o Ministério Público, na condição de dominus litis e atuando na 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, detém a prerrogativa de conduzir/promover 

diligências investigatórias e requisitar/solicitar diretamente documentos e 

informações [art. 129, incisos VI e VIII da CRFB/88, do art. 26, inciso I, 

alínea 'b', II e IV da Lei n.º 8.625/1993 e do art. 13, inciso II e art. 47, ambos 

do Código de Processo Penal]. O Poder Judiciário não está 

obrigado/forçado, de forma genérica e não-individualizada, a deferir a 

realização de diligências, pleiteadas pelo órgão acusador, exceto se 

demonstrada a necessidade efetiva de sua intermediação, por intermédio 

da exposição de justificativa concreta que demonstre a existência de 

dificuldade ou de obstáculo instransponível para a concretização do ato, 

através da utilização/emprego de meios próprios [cf.: STJ, ROMS n.º 

28.358/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Felix Fischer, j. 10/03/2009; STJ, REsp n.º 

664.509/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 03/0312005; 

STJ, AgRg no REsp n.º 938.257/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Laurita Vaz, j. 

03/02/2011], o quê, sem dúvidas, não ocorre na hipótese sub judice. 4. 

Comunique-se do recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao Instituto de 

Identificação e, quando for o caso, à delegacia de polícia de onde se 

originou o inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC) (item 7.5.1, inciso III, da 

CNGC/MT).5. Após, venham-me os autos conclusos.6. 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, NELSA LECEUX ALVES 

PIRES, digitei.

Resumo da Inicial: O Ministério Público, por intermédio de sua Promotora de 

Justiça signatária, descrita no artigo 129,inciso I, da constituição Federal, 

com base nos autos do termo circunstanciado n°6339-14.2014.811.0045, 

Apolo n° 100524 SIMP n°003843-040/2014, vem à presença de Vossa 

Excelência oferecer denúncia contra Flavio Gomes Pinheiro, por fim, tendo 
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em mira que o denunciado encontra-se em lugar incerto e não sabido, 

requer sejam os presentes autos remetidos ao juízo comum, a fim de que 

se proceda com a citação editalícia. Lucas do Rio Verde/MT, aos 12 de 

março de 2015. Promotora de Justiça Fernanda Pawelec Vieira.

Lucas do Rio Verde, 14 de maio 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: 1000166-04.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON MARTINS CORREA - ME (REQUERIDO)

LEANDRO DA ROCHA SALMERON (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000166-04.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

LEANDRO DA ROCHA SALMERON, JUDSON MARTINS CORREA - ME 

Vistos em correição. Defiro o requerimento de Id. nº. 5040746, a fim de 

determinar que o reclamado Judson Martins Correa - ME seja citado e 

intimado no endereço indicado. Designe-se nova data para audiência de 

conciliação, conforme disponibilidade de pauta do conciliador. Não há 

dados suficientes para a busca de endereço do requerido Leandro Rocha 

Salmeron, quais sejam: nome da mãe, data de nascimento e/ ou número do 

título de eleitor. Intime-se o requerente para apresentar as informações 

necessárias para a busca de endereço no sistema SIEL. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001952-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZIULENE ALVES DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001952-83.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ZIULENE ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo, 

tampouco em necessidade de produção de prova pericial, 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. 

Destarte, enfrentadas tais questões e superada tal etapa, passo a análise 

da questão de fundo da demanda. A parte autora alega em síntese, que é 

titular da UC nº 6/1041545-3, fazendo parte do Grupo B (Baixa Tensão), e 

que possui um parcelamento em 10 vezes no valor de R$ 242,51, o qual 

não conseguiu adimplir em razão do valor cobrado nas faturas. Afirma 

que, apesar da reclamada ter efetuado a troca do medidor, o problema 

persistiu, sem melhora na baixa do consumo, tendo a reclamante efetuado 

a troca da fiação do imóvel. Aduz que não conseguiu adimplir com as 

faturas de energia desde setembro de 2016, o que motivou a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica em 18/05/2017. Alega que é pobre, e 

não possui condições de adimplir faturas elevadas, uma vez que trabalha 

como diarista, e vende gelinho para compor a renda familiar. Afirma que 

seu esposo trabalha como chapa, sem carteira assinada. Aduz que sua 

casa possui 55m², possuindo, de eletrodomésticos, uma geladeira, um 

freezer, uma televisão e um tanquinho de lavar roupas, discordando com 

os valores cobrados. Alega que procurou a requerida para tentar resolver 

a situação, sem êxito. Pleiteia o restabelecimento e manutenção de 

fornecimento de energia, bem como a revisão das faturas desde janeiro 

de 2015. A requerida, em contestação, não logrou êxito em comprovar 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A hipótese 

vertente concerne a relação de consumo, preenchidos que estão os 

requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se 

por isso, dentre outras regras, a da inversão do ônus da prova (art. 6º, 

inc. VIII, parte final, do CDC), a qual leva em conta a hipossuficiência do 

consumidor sob o ângulo técnico e não econômico. É o que leciona 

RIZZATTO NUNES: “A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que 

afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas 

hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova, 

tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e o dano, das características do vício etc.” 

(“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Ed. Saraiva, 2011, p. 

218). Embora não seja adequado formular reparcelamento de dívida de 

maneira unilateral e sem a anuência do credor, o caso em tela comporta 

exceção à regra diante da comprovada hipossuficiência da devedora, ora 

requerente, em relação à empresa requerida. Frise-se que tal exceção 

não é prejudicial à ré, ora credora, já que possibilita que esta receba seu 

crédito junto à devedora, ora requerente. Nesse sentido, é o entendimento 

jurisprudencial: “CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVIABILIDADE DA COBRANÇA 

DE DÉBITO PRETÉRITO DEIXADO POR CONSUMIDORA ANTERIOR 

QUANDO O CONTRATO FOI PACTUADO EM NOME DE TERCEIRO. PEDIDO 

DE PARCELAMENTO DA UC-UNIDADE CONSUMIDORA EMITIDA EM NOME 

DA AUTORA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO PARA EVITAR 

INADIMPLEMENTO, TENDO EM VISTA A CONDIÇÃO ECONÔMICA DA 

PARTE. Trata-se de ação visando o parcelamento de débito decorrente do 

consumo de energia elétrica, em julgamento conjunto das ações de 

números 021/3.13.0006419-2 e 021/3.13.0006417-6. Relatou a autora que 

possui um terreno com duas casas e efetuou contrato de locação verbal 

com as rés e que estas não pagaram a conta de energia elétrica conforme 

acordo ajustado. Postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos ou o 

seu parcelamento. Em relação ao processo de n. 021/3.13.0006417-6, 

referente à UC 3323821-9, o contrato está em nome de Leila Marques da 

Rosa e desta devem ser cobrados, não podendo a consumidora ser 

responsabilizada por débito pretérito deixado por consumidora anterior. 

Cabível a alteração da titularidade da unidade consumidora bem como a 

continuidade na prestação dos serviços. Quanto ao processo de n. 

021/3.13.0006419-2, em relação à UC 1696793-3, em nome da autora, com 

recurso somente da ré no tocante ao parcelamento deferido, já é 

entendimento pacificado desta Turma Recursal de que para fim de permitir 

o cumprimento da obrigação, diante da frágil condição econômica da parte, 

o... parcelamento do débito decorrente de consumo de energia elétrica é 

medida que se impõe. Viável o fracionamento do valor de R$ 1.605,35 em 

40 parcelas mensais e sucessivas de R$ 40,13, tendo em vista que a 

autora não se nega a pagar o débito, ao contrário, procurou a ré para que 

esta aceitasse o valor devido do modo que conseguisse cumprir com sua 

obrigação. Contudo, ocorrerá o vencimento antecipado da dívida, em caso 

de inadimplemento de três parcelas consecutivas, o que permitirá a 

credora a cobrança pelos meios regulares, vedada, em qualquer hipótese, 

a interrupção do fornecimento do serviço pela dívida pretérita, objeto deste 

parcelamento. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS, 

Recurso Cível Nº 71005192372, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 

18/03/2015). Por essa razão, a requerida deverá efetuar a revisão das 

faturas da requerente desde janeiro de 2015, elaborando proposta de 

reparcelamento que se adeque às condições financeiras da requerente. 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial para o fim de CONFIRMAR o pleito concedido em sede de tutela 

provisória, e: a) DETERMINAR que a requerida revise as faturas da 

requerente desde janeiro de 2015, elaborando proposta de 

reparcelamento que se adeque às condições financeiras da autora; b) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 
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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 25 de novembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de novembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza do 

Trabalho

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002466-70.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ALEXANDRO FARIAS PINTO (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 10948123, bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 29/06/2018 Hora: 16:45 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003499-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALEXANDRE FILHOS (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 advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 29/06/2018. às 17:00 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002134-69.2017.8.11.0045

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:

CASSIANO RODRIGUES DE FREITAS TOSTA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002134-69.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME EXECUTADO: CASSIANO 

RODRIGUES DE FREITAS TOSTA Vistos. Defiro emenda a inicial. 

Retifique-se o polo ativo da ação. 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. 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, 12 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003759-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDEUBRO SANTOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 29/06/2018. às 17:15 horas, devendo comparecer ao 

ato acompanhado da parte, AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.LUCAS O RIO 

VERDE

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011498-48.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO SANTOS GALVAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS LIBERATTI LTDA (EXECUTADO)

 

Em cumprimento à decisão ID 10935664, e tendo em vista que não houve 

êxito na restrição Bacen-Jud, INTIMO o credor para indicar bens do 

devedor passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 

extinção do processo, conforme disposto no art. 53, §4º, LJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011292-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALBERTINA RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011292-97.2015.8.11.0045 REQUERENTE: VALBERTINA 

RODRIGUES PEREIRA DAS NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Considerando certidão de id 10354272, intimem-se as partes para 

se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento 

do feito. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do 

Rio Verde -MT, 11 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-69.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON MIGUEL KEMPARSKI (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

Decisão ID 11319027, bem como da audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 03/07/2018 Hora: 15:30 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010071-16.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GABIATTI E GABIATTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORA & VIAN CONSTRUTORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito para intimar o Reclamante acerca da devolução da 

CARTA PRECATÓRIA, para manifestar no prazo legal requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011200-22.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DESIGNER OPTICA E JOALHERIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito para intimar o Reclamante acerca da devolução da 

CARTA PRECATÓRIA, para manifestar no prazo legal requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010464-04.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MACHADO LIZIEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010464-04.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: LUCIANA MACHADO LIZIEIRO Visto. 

Defiro o requerimento veiculado no Id. nº 3303291, determinando que seja 

procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, em que o 

Executada (CPF 019.206.802-25) eventualmente figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 

7.011,41 (sete mil e onze reais e quarenta e um centavos), de acordo com 

a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso seja confirmado o 

bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do(a) 

executado(a), intime-se-o(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de seu 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º do 

artigo 854 do CPC. Ao final de todo o processado supra, e nada sendo 

encontrado, intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de 

penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção do processo, 

conforme disposto no art. 53, §4º, LJE. Intimem-se. Cumpra-se expedindo 

o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-79.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO FOLTRAN FILHO - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte para comparecer audiência Conciliação 

designada para o dia 03/07/2018. às 15:15 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: 1003571-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DA SILVA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003571-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE INACIO DA 

SILVA ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas 

tais questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo 

da demanda. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço 

de proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, 

de forma que pleiteia a correspondente indenização. Em análise dos autos 

observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, 

a contratação do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato 

objeto da negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 

10560566). É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a 

regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. 

A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A 

reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e, como 

consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% sobre o valor da causa. 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 13 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010164-08.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA DE JESUS SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT0008843A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010164-08.2016.8.11.0045 REQUERENTE: MARIANA DE 

JESUS SILVA DE SOUZA REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos, O 

processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Proceda-se 

com as alterações para retificar a natureza da demanda. Tendo em vista o 

requerimento de fl. id. 4564542 pág. 1 a 5, intime-se a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, conforme disposto no art. 523 do CPC, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de o montante da condenação 

ser acrescido de multa no percentual de 10%. Efetuado o pagamento 

parcial, a multa de 10% incidirá sobre o restante. Não efetuado o 

pagamento no prazo previsto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, acrescido da multa respectiva, intimando-se o devedor de 

imediato do teor do respectivo auto. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 6 de abril de 2017 Cristiano dos Santos Fialho Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001333-90.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DUMMEL & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI OAB - MT0017510A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OPTICA E RELOJOARIA HENES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001333-90.2016.8.11.0045 REQUERENTE: DUMMEL & CIA 

LTDA - EPP REQUERIDO: OPTICA E RELOJOARIA HENES LTDA - EPP 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Outrossim, o pedido de citação por edital de ID 

10386698 não pode ser deferido, uma vez que no sistema dos Juizados 

Especiais Cíveis, tal modalidade é vedada, conforme artigo 18, § 2º, da Lei 

9.099/95, in verbis: “(...) Art. 18. (...) § 2º Não se fará citação por edital.

(...)” Partindo dessas premissas, bem como se apresentando necessária a 

citação editalícia, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 15 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012138-17.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO SANCHES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8012138-17.2015.8.11.0045 REQUERENTE: GANZER E GANZER 

LTDA - EPP REQUERIDO: MURILO SANCHES VIEIRA Vistos. Indefiro o 

pedido de suspensão processual para localização de endereço do 

requerido, uma vez que não há possibilidade no rito dos Juizados 

Especiais. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicar o endereço do requerido, sob pena de extinção. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000608-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARCIA VIANCONI SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000608-67.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUZIA MARCIA 

VIANCONI SOUTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 

1.699.851/TO e Embargos de Divergência em Recurso Especial 

1.163.020/RS para julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da 

tese que examinará sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de energia Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a 

suspensão, em todo o território nacional, dos processos que versem 

sobre a matéria. Cumpra-se a ordem de suspensão do andamento do 

processo até julgamento definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo 

STJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 17 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000151-35.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000151-35.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALBANO DENICOLO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. O Superior Tribunal de 

Justiça afetou o Recurso Especial n.º 1.692.023/MT e 1.699.851/TO e 

Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.163.020/RS para 

julgamento, pelo sistema dos recursos repetitivos, da tese que examinará 

sobre a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de energia 

Elétrica (TUSD)”, razão pela qual foi determinada a suspensão, em todo o 

território nacional, dos processos que versem sobre a matéria. Cumpra-se 

a ordem de suspensão do andamento do processo até julgamento 

definitivo do tema em sede recurso repetitivo pelo STJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de 

janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003708-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUESAN SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003708-30.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARQUESAN 

SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Visto etc., 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos contrato de locação com firma reconhecida em 

cartório, uma vez que a assinatura constante no documento RG 

aparentemente não condiz com o contrato de locação, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do 
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CPC. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003583-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADAELSON DA FONSECA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003583-62.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO 

ADAELSON DA FONSECA DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc 

artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados 

nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do 

reclamante na audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 18 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003845-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON ANDERSON GUEDES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003845-12.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARLON 

ANDERSON GUEDES BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004317-13.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA ANTONIA NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004317-13.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GESSICA ANTONIA 

NASCIMENTO DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na 

audiência de conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª 

Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências 

cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 

18 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I 

– Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004373-46.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FABIO DOS SANTOS (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: 1004373-46.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ANTONIO FABIO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004388-15.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLEUBA MIELLE DA SILVA COLARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004388-15.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GLEUBA MIELLE DA 

SILVA COLARES REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES 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 
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Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004252-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA SIMOES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004252-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARINALVA 

SIMOES BATISTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-82.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010086-82.2014.8.11.0045 REQUERENTE: GIORDANO DIEGO 

PROCESKI REQUERIDO: SERASA S/A. Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de conciliação, 

julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PARDINHO SOEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SAMIR DE DEUS OAB - MT21271/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002243-83.2017.8.11.0045 REQUERENTE: GENILSON 

PARDINHO SOEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. No tocante à preliminar de conexão, verifico 

que possui íntima vinculação com o mérito, e, por esse motivo, será 

analisada em momento oportuno. Aduz a parte requerente que teve nome 

inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de dívida 

inexistente lançado pelo reclamado. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito (IDs 10479062 e 10479069). É evidente, portanto, que o 

reclamado se incumbiu e provou a regularidade do contrato e débito, 

estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante 

encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder 

Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A apresentação 

de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os 

consumidores do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 

o valor da causa e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da 

causa. 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 19 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 19 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004538-30.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004538-30.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 
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9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010859-93.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESUS DOMINGOS FLAUZINO - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010859-93.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: JESUS DOMINGOS FLAUZINO - ME 

Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência 

desta reclamação. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a empresa requerida isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C M A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002018-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

C M A LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA - ME Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004544-37.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMARA DE LIMA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004544-37.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

JUCIMARA DE LIMA RIBEIRO Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004440-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIDE MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRON LEONCIO RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004440-45.2016.8.11.0045 REQUERENTE: RONEIDE MARTINS - 

ME REQUERIDO: JAIRON LEONCIO RAMOS Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GREGORIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002028-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

JOSE GREGORIO DOS SANTOS Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATTAN LOREGIAN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002021-18.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

JHONATTAN LOREGIAN Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004250-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYKEL VIANA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

ALEXANDRE KENDY KAWASAKI OAB - MT22445/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004250-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAYKEL VIANA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. 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 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003807-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DA SILVA SOUSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003807-97.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUIS DA SILVA 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em preliminar de contestação, a requerida arguiu a ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, qual seja o comprovante 

de endereço da parte autora, e esta não impugnou a contestação. 

Estabelece o artigo 4º, inciso III, da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, 

para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza.” Disso se conclui que a reclamação deve ser proposto 

no foro de domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza. No caso dos autos bem se 

observa que a reclamação não obedeceu a esse critério territorial, sendo 

manifesta a incompetência deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do 

FONAJE: “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis” Posto isso, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 

9.099/95. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, 

na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-87.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA FERNANDA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001415-87.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MAYRA FERNANDA 

DA SILVA DIAS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-43.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA RAFAELA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001405-43.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KARINA RAFAELA 

DA SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-57.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE VALESKA SALES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001417-57.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAYANE VALESKA 

SALES DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da 

Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE VALESKA SALES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001418-42.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RAYANE VALESKA 

SALES DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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 

20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I 

– Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004347-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DOS SANTOS (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: 1004347-48.2017.8.11.0045 REQUERENTE: EUNICE DOS 

SANTOS 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 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA RAFAELA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001404-58.2017.8.11.0045 REQUERENTE: KARINA RAFAELA 

DA SILVA REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 20 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 

40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-12.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA MARIA BARTH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010328-12.2012.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: NEUZA MARIA BARTH Vistos. Defiro o 

requerimento veiculado no Id. nº 10586642, determinando que seja 

procedida à penhora on-line nas contas e/ou aplicações, em que o 

Executada (CPF 534.896.831-53) eventualmente figure como titular, 

estabelecendo-se como valor limite a ser constritado a quantia de R$ 

7.066,04 (sete mil sessenta e seis reais e quatro centavos), de acordo 

com a dicção dos art.(s) 835 e 854, ambos do CPC. Caso haja penhora, 

designe-se audiência de conciliação conforme disponibilidade de pauta do 

conciliador, devendo o executado poderá oferecer embargos (art. 52, IX), 

por escrito ou verbalmente. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 18 de janeiro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003782-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO DE SOUSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003782-84.2017.8.11.0045 REQUERENTE: HILARIO DE SOUSA 

BRITO REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Aduz a 

parte requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito 

em decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Afirma que a 

inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a 

correspondente indenização. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 10780552). É 

evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade 

do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse 

quadro fático a reclamante requereu a desistência da mesma (ID 

10831995). A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Também observo, repito, que ao verificar a não 

ocorrência de acordo em audiência a reclamante simplesmente desiste da 

reclamação, visando, a todo custo, evitar o julgamento. Essa desistência, 

entretanto, é inoperante, uma vez que sua finalidade consubstancia-se na 

manipulação do sistema de Justiça com o objetivo de atender seu 

interesse pessoal. Nesse sentido, o Enunciado n. 90 do FONAJE: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) (g.n.) A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Em sede de pedido 

contraposto, a parte requerida pede a condenação ao pagamento dos 

débitos em aberto, no montante de R$ 341,35, acrescidos de juros, 

correção monetária e honorários advocatícios pela execução dos 

serviços contratados. Diante dos documentos apresentados (contrato) e o 

fato da parte autora não ter comprovado o pagamento da dívida, vislumbro 

que ficou demonstrado nos autos que a parte requerente deve à 

requerida, o valor de R$ 341,35. Sobre referido valor deverá incidir 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação. Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial; b) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contrapostos para: b.1) 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 341,35, com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a 

partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano 

[art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], contados a partir da data da citação. b.2) CONDENAR a parte 

autora, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, 

honorários advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o 

valor da causa; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-03.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

NATASCHA VALEZI FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001634-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NATASCHA VALEZI 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Em preliminar de contestação, a requerida arguiu a ausência de 

documento indispensável à propositura da ação, qual seja o comprovante 

de endereço da parte autora, e, em impugnação, esta não demonstrou ser 

o presente foro competente ao ajuizamento da ação. Estabelece o artigo 

4º, inciso III, da Lei n. 9.099/95: “Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: (...) III - do domicílio do autor ou do 

local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer 

natureza.” Disso se conclui que a reclamação deve ser proposto no foro 

de domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação 

de dano de qualquer natureza. No caso dos autos bem se observa que a 

reclamação não obedeceu a esse critério territorial, sendo manifesta a 

incompetência deste juízo. Sobre o tema, o Enunciado 89 do FONAJE: “A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis” Posto isso, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei n. 

9.099/95. Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, 

na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada 

isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 20 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004526-16.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY DOS REIS COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004526-16.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

WANDERLEY DOS REIS COSTA Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AGRONEGOCIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002313-03.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

SUL AGRONEGOCIOS LTDA - ME Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-75.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LIMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA FREYER OAB - RS62325 (ADVOGADO)

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003123-75.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LUCAS LIMA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Aduz a parte requerente 

que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência 

de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Afirma que a inscrição 

indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a 

correspondente indenização. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado pela parte autora (IDs 11134862, 

11134860 e 11134857). É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu 

e provou a regularidade do contrato e débito, estando inocorrente 
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qualquer ato ilícito. A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e, como 

consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002914-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FRANCIELE LIVI (REQUERENTE)

CARLOS RENATO CANAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002914-09.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CARLOS RENATO 

CANAN, PAULA FRANCIELE LIVI REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Compulsando o contingente probatório 

produzido no processo, conclui-se que a parte requerida, devidamente 

citada e intimada (ID 9856920), deixou de comparecer à audiência de 

conciliação (ID 9937135), anteriormente agendada, bem como não 

apresentou contestação. Deveras, de acordo com a norma de regência, a 

ausência injustificada do réu à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução induz, como consequência direta e automática, a incidência dos 

efeitos materiais da revelia e produzem presunção de veracidade, de 

natureza relativa, dos fatos articulados por parte do autor na petição 

inicial. Interpretação do conteúdo normativo do art. 20 da Lei n.º 

9.099/1995. No caso vertente, restou incontroverso o defeito na 

prestação dos serviços, caracterizado pelo overbooking o que ocasionou 

atraso de voo superior a 12h que resultou em desgaste físico e emocional 

à parte requerente. Portanto, o atraso desarrazoado que ocasionou a 

perda da conexão configura falha na prestação do serviço, no termos do 

artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização 

pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte ré. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica de consumo, restando inequívoca a obrigação 

indenizatória a título de danos morais. 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$ 10.000,00, quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 10.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

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 22 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-12.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVIA NAJARA FORNARI CENCI OAB - MT0008911A (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Sergio Narciso Guntzel (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 03/07/2018, ÀS 16H45.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002031-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS SALVIO DE SOUSA GUIMARAES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002031-62.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

DOMINGOS SALVIO DE SOUSA GUIMARAES - ME Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. 

Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 
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isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004309-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON SANTANA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO 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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004309-36.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CLEIDSON 

SANTANA DELGADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. A parte reclamante requereu a desistência desta 

reclamação. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta 

reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

a empresa requerida isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do 

teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002309-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002309-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ Vistos etc. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos 

do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010370-56.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTES JONATHAN FREITAS MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010370-56.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: ORESTES JONATHAN FREITAS 

MARTINS Vistos etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte reclamante 

requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do estatuído no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação 

em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da 

mesma forma, fica a empresa requerida isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do 

artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de 

janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – 

Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002030-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA DASSOLER EILERT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002030-77.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NIPOFLEX 

SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: 

ANDREA DASSOLER EILERT Vistos etc. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

reclamante requereu a desistência desta reclamação. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da 

ação somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 
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o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010473-05.2011.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO KONAGESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS SILVA COELHO - ME (REQUERIDO)

RACIONAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

CONSTRUÇÕES E COMERCIO CAMARGO CORRÊA S.A (REQUERIDO)

CONSORCIO LUCAS DO RIO VERDE. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 03/07/2018, ÀS 17H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS WILLIAN LEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002225-62.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: JEAN CARLOS 

WILLIAN LEIDA Vistos. Indefiro o pedido de id. 10746077, pois em caso de 

não localização do requerido, o processo deverá ser extinto. Intime-se a 

parte autora para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção da ação. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004246-11.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004246-11.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LENITA MARQUES 

DA CUNHA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de 

proteção ao crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo 

reclamado. Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, 

de forma que pleiteia a correspondente indenização. Em análise dos autos 

observo que a empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, 

a contratação do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato 

objeto da negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 

11276649). Não há como se escusar da dívida sob a alegação de 

ausência de notificação da autora acerca da cessão de crédito, pois a 

cessão de crédito é negócio jurídico bilateral, celebrado entre cedente e 

cessionário. A notificação do devedor acerca da cessão de crédito 

apenas objetiva evitar que o devedor pague a quem não era mais seu 

credor. Em outras palavras, não havendo a notificação, o devedor é 

autorizado a realizar o pagamento ao credor primitivo, o que impede o 

cessionário de promover a cobrança, mas não implica a inexistência da 

dívida. Neste sentido: “Ação declaratória cumulada com indenização por 

dano moral – Prova documental que revelou que a apelante contratou linha 

de crédito que dera origem a inscrição de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito – Ausência de comprovação de notificação de cessão 

de crédito ao terceiro que negativou o nome – Irrelevância, haja vista a 

ausência de pagamento da dívida ao credor primitivo – Dano moral 

inocorrente – A ratificar a inocorrência do dano moral, existentes outros 

apontamentos – Sentença de improcedência – Manutenção – Recurso 

desprovido.” (TJ/SP – 14ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 

3002806-71.2013.8.26.0431 – Relator Maurício Pessoa – 22/09/15) É 

evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade 

do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e, como 

consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004139-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GUEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004139-64.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELIAS GUEDES DA 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Aduz a 

parte requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito 

em decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Afirma que a 

inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a 

correspondente indenização. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 11112665). É 

evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade 

do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. Diante desse 

quadro fático a reclamante requereu a desistência da mesma (ID 

11114551). A conduta da reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Também observo, repito, que ao verificar a não 

ocorrência de acordo em audiência a reclamante simplesmente desiste da 

reclamação, visando, a todo custo, evitar o julgamento. Essa desistência, 

entretanto, é inoperante, uma vez que sua finalidade consubstancia-se na 

manipulação do sistema de Justiça com o objetivo de atender seu 

interesse pessoal. Nesse sentido, o Enunciado n. 90 do FONAJE: “A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – 

Belo Horizonte-MG) (g.n.) A apresentação de versão falsa em juízo é fato 

extremamente grave, uma vez que “os consumidores do instrumento 

estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se de que 

mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a defesa 

de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. 

Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório e da 

ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos 

Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao 

negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador a erro 

constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo 

que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e 

tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que 

a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as 

provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o 

vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Em sede de pedido 

contraposto, a parte requerida pede a condenação ao pagamento dos 

débitos em aberto, no montante de R$ 519,99, acrescidos de juros, 

correção monetária e honorários advocatícios pela execução dos 

serviços contratados. Diante dos documentos apresentados (contrato e 

faturas) e o fato da parte autora não ter comprovado o pagamento da 

dívida, vislumbro que ficou demonstrado nos autos que a parte requerente 

deve à requerida, o valor de R$ 519,99. Sobre referido valor deverá incidir 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação. Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial; b) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contrapostos para: b.1) 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 519,99, com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a 

partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano 

[art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], contados a partir da data da citação. b.2) CONDENAR a parte 

autora, em razão da litigância de má-fé, ao pagamento das custas, 

honorários advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o 

valor da causa; d) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de janeiro de 2018. Thuany 

Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002219-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LUCAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002219-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: SANDRA MARIA 

GOBBI TRETTO & TRETTO LTDA - ME REQUERIDO: VALDIR LUCAS Vistos. 

Defiro o requerimento de id. 11012172. Promova-se novo agendamento 

para a realização da audiência de conciliação. Entretanto, sem prejuízo da 

determinação acima, intime-se a parte autora para indicar endereço 

atualizado do requerido, uma vez que, a carta precatória retornou negativa 

(id. 11012172), no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003568-93.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003568-93.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ROBERTO CARLOS 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Aduz a parte requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao 

crédito em decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. 

Afirma que a inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que 

pleiteia a correspondente indenização. Em análise dos autos observo que 

a empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a 

contratação do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato 

objeto da negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 

10559479). Não há como se escusar da dívida sob a alegação de 

ausência de notificação da autora acerca da cessão de crédito, pois a 

cessão de crédito é negócio jurídico bilateral, celebrado entre cedente e 

cessionário. A notificação do devedor acerca da cessão de crédito 

apenas objetiva evitar que o devedor pague a quem não era mais seu 

credor. Em outras palavras, não havendo a notificação, o devedor é 

autorizado a realizar o pagamento ao credor primitivo, o que impede o 

cessionário de promover a cobrança, mas não implica a inexistência da 

dívida. Neste sentido: “Ação declaratória cumulada com indenização por 

dano moral – Prova documental que revelou que a apelante contratou linha 

de crédito que dera origem a inscrição de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito – Ausência de comprovação de notificação de cessão 

de crédito ao terceiro que negativou o nome – Irrelevância, haja vista a 

ausência de pagamento da dívida ao credor primitivo – Dano moral 

inocorrente – A ratificar a inocorrência do dano moral, existentes outros 

apontamentos – Sentença de improcedência – Manutenção – Recurso 

desprovido.” (TJ/SP – 14ª Câmara de Direito Privado - Apelação nº 

3002806-71.2013.8.26.0431 – Relator Maurício Pessoa – 22/09/15) É 

evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade 

do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da 
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reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e, como 

consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% sobre o valor da causa. 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 23 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010416-45.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO WILLMS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010416-45.2015.8.11.0045 REQUERENTE: AUGUSTO WILLMS 

VIEIRA REQUERIDO: MÁRCIO RODRIGUES Vistos etc., Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo da minuta de ID 10663290 anexado nos autos, deflui-se que 

as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à 

celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes 

e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice 

se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, 

JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso 

III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em julgado, 

proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações de 

estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-43.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO NETO GONCALVES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEY CELESTINO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que a 

diligência por meio do SIEL, conforme documento que ora se junta, obteve 

o mesmo endereço cuja tentativa de citação foi negativa (Id. 1407676). 

Nesse passo, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de maio de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010618-56.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANO DENICOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito para intimar o Reclamante, acerca do fim do prazo de 

180 (cento e oitenta dias), para que requeira o que entender de direito no 

prazo legal, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003081-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA RODRIGUES BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1003081-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: LETICIA RODRIGUES BORGES 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Intime-se a 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça porque afirmou na 

inicial residir em endereço distinto daquele constante do contrato de 

locação juntado posteriormente aos autos, considerando que a ação fora 

proposta em agosto de 2017 e o contrato de locação data de maio de 

2017, sob pena de indeferimento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004361-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELY DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1004361-32.2017.811.0045 Vistos. Intime-se o autor para que 

traga aos autos comprovante de endereço em seu nome, ou justifique e 

comprove o parentesco com a pessoa cujo nome consta do comprovante, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde, 24 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 8010276-16.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TELEMAT CELULAR S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOTILDE APARECIDA ARTUSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010276-16.2012.8.11.0045 EXEQUENTE: TELEMAT CELULAR 

S A EXECUTADO: LEOTILDE APARECIDA ARTUSO Visto etc., Intime-se o 

exequente para apresentar os cálculos atualizados, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 24 de 

janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003823-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1003823-51.2017.811.0045 Vistos. Ante a alegação de 

litispendência suscitada pela parte requerida, converto o feito em 

diligências e determino que o autor deposite em Cartório o extrato original 

da negativação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 23 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010716-75.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELQUIADES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 04/07/2018, ÀS 13H15MIN

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003820-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 1003820-96.2017.811.0045 Vistos. Ante a alegação de 

litispendência suscitada pela parte requerida, converto o feito em 

diligências e determino que o autor deposite em Cartório o extrato original 

da negativação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 23 de janeiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUBINEY RIBEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMANTE(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMADO(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010108-09.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON BEIRA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA parte exequente para manifestar-se quanto ao 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000685-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA (REQUERENTE)

AMARILDO KLUGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(S) RECLAMADO(S), VIA DE SEU(S) ADVOGADO(S), 

ACERCA DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELO(S) 

RECLAMANTE(S) PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTRARRAZÕES 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-14.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (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)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000758-14.2018.8.11.0045; 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: REGINALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 
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razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art.355, I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

acosta comprovante de sua situação financeira. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo à análise de MÉRITO. No mérito, a demanda é procedente. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos materiais e morais, em síntese, aduziu a parte autora 

REGINALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA que desconhece a restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto ao BANCO 

BRADESCO S.A, no valor de R$ 408,69 (quatrocentos e oito reais e 

sessenta e nove centavos), Contrato nº 004327941000040CT, da data de 

16/01/2018. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com 

o réu, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. O reclamado por seu turno, 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 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. Preliminarmente, anoto que o réu, muito embora 

tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, o réu não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que o reclamado encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) (16/01/2018). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito no valor de R$ 408,69 

(quatrocentos e oito reais e sessenta e nove centavos), Contrato nº 

004327941000040CT, da data de 16/01/2018. DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juíza 

de Direito, 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 pela 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, 15 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-42.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE CORREIA DE MORAIS (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 261 de 602



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000976-42.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: NILCE CORREIA DE MORAIS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da produção 

de prova oral, nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante de incapacidade 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES 

OPINO pela rejeição da preliminar de INÉPCIA DA INICIAL por falta de valor 

determinado em relação aos danos morais, tendo em vista que a parte 

reclamante pleiteou a condenação do reclamado no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Passo ao exame do mérito. A Reclamante postula a 

condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 03/03/2018, no 

importe de R$ 57,87 (cinqüenta e sete reais e oitenta e sete centavos), ao 

argumento de que desconhece o referido débito pois não possui relação 

contratual com o reclamado, do qual requer ainda a exclusão do referido 

débito. Por sua vez, o Reclamado contestou genericamente a ação, 

afirmando que não cometeu qualquer ilícito, por estar a Reclamante inscrita 

no cadastro de inadimplentes, e que os fatos não são ensejadores de 

danos morais, e que o problema poderia ser resolvido administrativamente. 

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. Preliminarmente, anoto que o reclamado, muito 

embora tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de 

verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou 

nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de 

sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a 

relevância, já que não há prova sequer da contratação. O documento 

deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, o 

reclamado não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que o requerido 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. A análise dos documentos acostados ao processo leva à 

conclusão que o Reclamado não 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, não fazendo prova da contratação dos 

seus serviços, apresentando apenas telas unilaterais que não são 

documentos hábeis para comprovação da relação contratual entre as 

partes. Logo, não tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, devendo o débito discutido 

nos autos ser declarado ilegal Emerge, pois, sem respaldo a inserção do 

nome da reclamante no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do 

acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, 

certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os 

danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos 

aspectos de sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, 

causando avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar 

sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações negativas e de 

desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento 

jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não 

vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de 

ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA 

PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do 

ônus de provar a contratação do serviço questionado pela parte-autora. 

Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, pelo que não se 

mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A indevida 

inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de crédito 

acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re 

ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o 

aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que o reclamado encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso o reclamado ao 

aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante possui restrições 

preexistentes ou posteriores no cadastro de inadimplentes em seu nome 

sendo discutidas em juízo, 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 do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três 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. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar o reclamado 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) (03/03/2018). RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito no valor de R$ 57,87 (cinquenta e sete reais e oitenta e sete 

centavos) disponibilizada em 03/03/2018. DETERMINO a exclusão definitiva 

do nome do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita da 

reclamante. Deixo de condenar o reclamado no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

____________________________________________________________
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______ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pela 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, 15 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000687-12.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA MADALENA DE SOUSA REIS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com 

as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade 

da produção de prova oral, nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES 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, 

conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente Passo ao exame do mérito. A Reclamante 

postula a condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em 

razão de ter inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 

05/02/2017, no importe de R$ 194,22 (cento e noventa e quatro reais e 

vinte e dois centavos), ao argumento de que desconhece o referido débito 

pois não possui relação contratual com o reclamado, do qual requer ainda 

a exclusão do referido débito. Por sua vez, o Reclamado contestou 

genericamente a ação, afirmando que não cometeu qualquer ilícito, por 

estar a Reclamante inscrita no cadastro de inadimplentes, e que os fatos 

não são ensejadores de danos morais, e que o problema poderia ser 

resolvido administrativamente. 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. Preliminarmente, anoto 

que o reclamado, muito embora tenha afirmado que tomou todas as 

providências no sentido de verificar os pressupostos de validade do 

negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, o reclamado não fez prova de que a parte autora 

tenha contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos 

e documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras 

dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 

saliento que o requerido também não comprovou as hipóteses do artigo 

14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. A análise dos documentos 

acostados ao processo leva à conclusão que o Reclamado não 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, não 

fazendo prova da contratação dos seus serviços, apresentando apenas 

telas unilaterais que não são documentos hábeis para comprovação da 

relação contratual entre as partes. Logo, não tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção 

do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito é indevida, 

devendo o débito discutido nos autos ser declarado ilegal Emerge, pois, 

sem respaldo a inserção do nome da reclamante no serviço de proteção 

ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que o reclamado encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso o 

reclamado ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira 

identidade da solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral 

e patrimonial, respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a 

indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por 

objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e 

inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante não possui restrições 

preexistentes ou posteriores no cadastro de inadimplentes em seu nome 

sendo ou não discutidas em juízo, 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 do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 
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opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar o reclamado 

a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ) (17/06/2014). RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito no importe de R$ 194,22 (cento e noventa e quatro reais e vinte e 

dois centavos), incluso em data de 05/02/2017. DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita 

da reclamante. Deixo de condenar o reclamado no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor 

devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, 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 pela 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, 15 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000315-63.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MISAEL DINIZ 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. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, acostando declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante de incapacidade 

financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: 

Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E 

N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. VALOR DA 

CAUSA Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa 

abaixo do estabelecido na legislação: “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”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: “§ 

3o 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. O reclamante requer 

condenação em danos morais, mas não atribuiu o valor pleiteado e a 

inexigibilidade do débito de R$ 111,56 (cento e onze reais e cinquenta e 

seis centavos), determino de ofício a modificação do valor de causa para 

o teto dos Juizados Especiais R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e 

sessenta reais). 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 11/09/2015, Nº do contrato: 0240372701, no importe de R$ 

111,56 (cento e onze reais e cinquenta e seis 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 o reclamante era titular da conta nº 0240372701, linha nº 

(65)99984-3600, sendo que atualmente já encontra-se cancelada desde 

data de 06/05/2015 em razão de inadimplência de faturas, sendo que de 

acordo com seus registros de telas sistêmicas constam pagamentos 

efetuados pela autora, informa que a modalidade pré-paga não possui 

contrato escrito, mas não apresenta faturas em nome da reclamante e 

nem relatório de chamadas, sendo que informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requer a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé. Insta salientar que a reclamada anexa telas sistêmicas unilaterais, 

alega ainda que a dívida que motivou a inscrição da reclamante no 

cadastro de inadimplentes é referente conta nº 0240372701, linha nº 

(65)99984-3600, atualmente cancelada (06/05/2015) por inadimplência e 

que inexiste a possibilidade da autora ser vítima de fraude. 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. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado 

que tomou todas as providências no sentido de verificar os pressupostos 

de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem 

mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou gravação de áudio, 

apresentando apenas telas sistêmicas unilaterais e ilegíveis, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 
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indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé não deve 

ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 

80 do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 111,56 (cento e onze reais e 

cinquenta e seis centavos), gerado pelo contrato nº 0240372701, incluso 

em data de 11/09/2015; DETERMINO a exclusão definitiva do nome do 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; Julgo IMPROCEDENTE o Pedido de Litigância de Má fé. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Após, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito
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CRISTIAN SCARPARO (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):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000748-67.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CRISTIAN SCARPARO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

nenhum comprovante de hipossuficiência . Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PArCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais e declaração de inexistência de débito por falha na 

prestação de serviços pela reclamada, no que tange a cobrança 

excessiva em fatura de consumo de energia referente ao mês de 

novembro de 2017. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/2068679-5, e a fatura correspondente ao mês de 

novembro de 2017 no valor de R$ 774,05 (setecentos e setenta e quatro 

reais e cinco centavos), consumo 855 kWh, apresentou faturamento e 

consumo excessivo dissonante ao real consumo médio regular do imóvel, 

que é torno de aproximadamente 350 kWh, sendo que buscou resolver o 

problema administrativa mente sem sucesso, buscando posteriormente o 

serviço do Procon Municipal, que também foi inexitoso na solução do 

problema apresentado. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo, que fez vistoria no imóvel da reclamante e não constatou 

nenhuma irregularidade até o ponto de entrada do imóvel, atribuindo o 

consumo excessivo a fatores de variação de hábitos de consumo 

relacionados a fatores climáticos e variações de temperatura, requerendo 

por fim a improcedência dos pedidos contidos na inicial. Pois bem, o 

fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que 

regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, 

que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que verificando o 

histórico de consumo do imóvel do reclamante, nota-se que a média de 

consumo dos 12 (doze) últimos meses anteriores a fatura questionada, 

não ultrapassaram o consumo 233,66 kWh, assim como as quatro meses 

posteriores a fatura questionada não ultrapassaram o consumo médio de 

436 Kwh, chegando –se a média de consumo de 284 kWh equivalente ao 

período anterior e posterior a fatura questionada, devendo haver a 

adequação da fatura do mês de novembro 2017 para o valor 

correspondente a 284 kWh. Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

na falha da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora 

de serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 
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objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. Em 

relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, entendo que são 

indevidos, pois houve falha na prestação de serviços pela reclamada 

nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a reclamante, que 

passaram da esfera do mero aborrecimento. Ante o exposto, opino no 

mérito pela PROCEDÊNCIA EM PARTE dos pedidos para: CONDENAR a 

Reclamada a readequar a fatura do mês de novembro 2017 para o valor 

correspondente a 284 kWh de consumo a ser faturado. INDEFIRO o Pedido 

de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. 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, 15 de maio 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-61.2018.8.11.0045
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CECILIA KOSWOSKI STATKIEWICZ (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):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000535-61.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CECILIA KOSWOSKI 

STATKIEWICZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta nenhum comprovante de hipossuficiência . 

Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. A promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Rejeito a preliminar 

de incompetência arguida pela Reclamada, tendo em vista que os 

documentos trazidos aos autos são suficientes para formar um juízo de 

convicção, não havendo necessidade de produção de outros tipos de 

prova, como a pericial. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a 

análise do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora 

indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito por 

falha na prestação de serviços pela reclamada, no que tange a cobrança 

de valores correspondentes a recuperação de consumo referente ao 

período do mês de maio/2016 ao mês de outubro/2017. A reclamante diz 

ser responsável pela unidade consumidora Nº 6/2029878-2, sendo que o 

imóvel é alugado pois não reside na cidade, vindo a receber no mês de 

fevereiro/2018 uma fatura da reclamada no valor de R$ 3.508,86 (três mil 

quinhentos e oito reais e oitenta e seis centavos), sob alegação da 

reclamada se tratar de consumo recuperado no período de maio/2016 à 

outubro/2017. Informa que desconhece qualquer irregularidade no imóvel e 

que não participou de qualquer inspeção realizada na data de 31/10/2017 

pela reclamada referente ao TOI Nº 678933 conforme ID Nº 11763266, 

sendo que ainda buscou a solução do problema via administrativa e 

posteriormente via Procon, mas ambas inexitosas. Em contestação, a 

Reclamada no mérito aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade na 

prestação de seus serviços, atribuindo, que fez vistoria no imóvel da 

reclamante e constatou irregularidades constantes do TOI Nº 678933, 

(desvio de bornes), sendo os valores cobrados devidos pois foram 

utilizados pelo consumidor, requer a improcedência dos pedidos 

constantes na inicial. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica está 

tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Analisando os autos verifico a que a reclamada alega que realizou 

inspeção na unidade consumidora da reclamante atendendo todas as 

regulamentações da ANEEL, mas não trouxe nenhum documento que 

comprove a inspeção realizada na presença do titular da unidade 

consumidora e documentos que comprovem as irregularidades constadas. 

Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a contento de 

comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, devendo ser 

responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, nos termos do 

art. 373, inciso II do NCPC. Pois bem. Insta salientar que verificando o 

histórico de consumo do imóvel do reclamante apresentado pelo 

reclamado conforme ID Nº 12715134,observa-se que no período de 

janeiro/2013 a fevereiro/2018 o consumo do imóvel apresentou instável 

entre períodos e alto e baixo consumo, razão pela qual a inspeção 

unilateral realizada pela reclamada sem comprovação nos autos das 

irregularidades supostamente verificadas perde sua eficácia como fator 

probatória para justificar o valor cobrado a t´titulo de consumo recuperado 

de R$ 3.508,86 (três mil quinhentos e oito reais e oitenta e seis centavos). 

Assim, constata-se a flagrante irregularidade na falha da prestação dos 

serviços pela reclamada que como prestadora de serviços públicos, 

segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde objetivamente pelos 

danos causados aos consumidores pelo seus prepostos, mesmo em 

causo fortuito e de força maior, independentemente de dolo ou culpa, 

assim como também preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu 

art. 14 in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Assim diante da falha na prestação de serviços da 

reclamada e da não comprovação de suas alegações referente a 

cobrança dos valores correspondentes a recuperação de consumo 

faturado em desfavor da reclamante, entendo que os referidos valores no 

importe de R$ 3.508,86 (três mil quinhentos e oito reais e oitenta e seis 

centavos) devem ser declarados inexistentes. Quanto aos danos morais 

entendo que devidos, tendo em vista que ficou configurado que a 

reclamante ficou na iminência da ameaça constante de corte no 

fornecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 
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reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três 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 rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação. DECLARAR 

a inexistência do débito no valor R$ 3.508,86 (três mil quinhentos e oito 

reais e oitenta e seis centavos) referente a fatura do mês de dezembro 

/2017 com vencimento para 20/02/2018. INDEFIRO o Pedido de Justiça 

Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase 

(art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

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, 15 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003063-05.2017.8.11.0045. REQUERENTE: CHARLES REINHEIMER 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTO EM SENTENÇA. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 

da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

nenhum comprovante de hipossuficiência . Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação na qual 

objetiva a parte autora indenização por danos morais e declaração de 

inexistência de débito por falha na prestação de serviços pela reclamada, 

no que tange a cobrança de valores pretéritos correspondentes ao 

consumo de energia em imóvel de sua propriedade referente ao período 

do mês de setembro/2015 ao mês de fevereiro/2017. A reclamante diz ser 

responsável pelas unidades consumidoras Nº 6/2503246-7 e Nº 

6/1439087-6, sendo que os imóveis são alugados, sendo que ambas 

Unidade Consumidoras possuem débitos pretéritos, a UC Nº 6/2503246-7 

o valor de R$ 994,07 (novecentos e noventa e quarto reais e sete 

centavos) e a UC Nº 6/1439087-6 o valor de R$ 836,73 (oitocentos e trinta 

e seis reais e setenta e três centavos), perfazendo o total de R$ 1.830,80 

(um mil oitocentos e trinta reais e oitenta centavos) e que no ano de 2017 

a reclamada suspendeu o fornecimento de energia nas referidas Unidades 

Consumidoras. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo, que os cortes no fornecimento de energia ocorreram por falta 

de pagamento na época dos referidos cortes que ocorreram em datas de 

02/06/2016 e 19/07/2016, e que os valores são de responsabilidades dos 

responsáveis na época pelas UC, sendo que o reclamante deveria ter 

solicitado a transferência de titularidade das Unidades Consumidoras para 

o seu nome, fato que imediatamente ocasionaria o restabelecimento de 

energia nos respectivos imóveis, assim requer a improcedência dos 

pedidos constantes na inicial. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica 

está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, 

mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de 

modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Analisando os autos verifico a que a reclamada comprovou nos autos que 

não houve falha na prestação dos serviços. Assim tenho que a 

Reclamada se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da falha na 

prestação de seus serviços, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC, por 

cariz, em momento algum, o reclamante comprovou nos autos que buscou 

solucionar administrativamente o problema ou que a reclamada se recusou 

a transferir-lhes as titularidades das Unidades Consumidoras como 

condição para o restabelecimento da energia do imóvel. Assim entendo 

que em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito deve 

ser indeferido e improcedente pois o próprio reclamante reconhece os 

débitos em sua peça inicial. Já em relação aos danos morais pleiteados 

pela reclamante, entendo que são indevidos, pois não houve falha na 

prestação de serviços pela reclamada nesse caso a situação vivida pelo 

reclamante, não passaram da esfera do mero aborrecimento. Ante o 

exposto, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. REVOGAR a liminar deferida nos autos ID Nº 11640199. INDEFIRO 

o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar o reclamante no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. 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. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Lucas do 

Rio Verde, 11 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000771-13.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUIZ CARLOS MATEUS 

CARDOSO REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral nos termos do art. 355, inciso I do 

NCPC. Passo ao exame do mérito. Pleiteia o reclamante indenização por 

danos morais em razão da inserção do seu nome em órgãos de proteção 

ao crédito, promovida pela reclamada, ao argumento de que desconhece o 

referido débito. Por sua vez, o reclamado afirma que não cometeu 

qualquer ilícito, por estar o reclamante inadimplente, conforme documentos 

acostados aos autos, razão pela qual a inscrição de seus dados é 

legítima. Analisado o processo e os documentos a ele acostados 

verifica-se que é incontroversa a existência de relação jurídica entre as 

partes, isto porque o próprio demandante confirma em sua impugnação 

que é cliente da reclamada. Contudo, o reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fatos constitutivos do direito 

que pleiteia, pois não há no processo nenhum comprovante de quitação da 

dívida renegociada, tampouco demonstrou os motivos que o levaram a não 

reconhecer o débito ali cobrado. Dessa feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes, bem como de que não houve o devido adimplemento do débito em 

comento, não havendo que se falar em inscrição indevida. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COMPROVADA CONTRATAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA 

A QUITAÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. - Prova acostada 

que não se mostra capaz de modificar a situação dos autos, pois não se 

desincumbiu a parte autora de colacionar prova mínima do direito alegado, 

a teor do disposto no art. 333, I, do CPC, isto é, o adimplemento do contrato 

firmado entre as partes. - E a parte ré fez prova de fatos impeditivos do 

direito alegado pelo autor, nos termos de sua obrigação prevista no 

art.333, II, do CPC, trazendo aos autos comprovação de que as partes 

firmaram contrato de prestação de serviços. - Não há falar em inexistência 

de débito, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70066480468, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, 

Julgado em 26/11/2015)”. Com relação aos pedidos de declaração de 

inexistência de débito e danos morais pleiteados pela 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 

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)” Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo reclamante. 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. 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. Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000765-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: NADIR RODRIGUES DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. O julgamento antecipado da lide se 

impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as provas 

entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da causa, não 

se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de outras 

provas. Fundamento e decido A Reclamante postula a condenação da 

Reclamada a indenizá-la por danos morais em razão de ter inserido o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) em data de 

07/08/2015, Nº do contrato: 2129192979, no importe de R$ 166,46 (cento 

e sessenta e seis reais e quarenta e seis 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 2129192979, linha nº 

65-99608-0406, (24/04/2013 até 26/07/2015) e conta nº contas nº 

0212044861, linha nº 65-9668-2578, (10/04/2014 até 27/09/2014), sendo 

que atualmente já encontram-se canceladas em razão de inadimplência de 

faturas, sendo que de acordo com seus registros constam pagamentos 

efetuados pela autora, informa que a modalidade pré-paga não possui 

contrato escrito, apresenta faturas em nome da reclamante e relatório de 

chamadas, sendo que informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, requer a improcedência dos 

pedidos e a condenação da reclamante em litigância de má fé. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Insta salientar que a reclamada anexa telas sistêmicas 

unilaterais, alega ainda que a dívida que motivou a inscrição da reclamante 

no cadastro de inadimplentes é referente as contas nº 2129192979, linha 

nº 65-99608-0406, (24/04/2013 até 26/07/2015) e conta nº contas nº 
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0212044861, linha nº 65-9668-2578, (10/04/2014 até 27/09/2014), 

atualmente cancelada por inadimplência e que inexiste a possibilidade da 

autora ser vítima de fraude. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora 

tenha afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora ou gravação 

de áudio, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. O 

documento deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. 

Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus 

serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 

14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida 

também não comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, 

ou seja, não fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por 

que responde objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente 

no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas consequências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé não deve 

ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 

80 do NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 166,46 (cento e sessenta e seis 

reais e quarenta e seis centavos), gerado pelo contrato Nº 2129192979, 

incluso em data de 07/08/2015; DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a este débito; Julgo IMPROCEDENTE o Pedido de Litigância de Má fé. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Após, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 14 de Maio de 2018. BRAZ 

PAULO PAGOTTO juiz leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo(a) 

Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que 

surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001827-81.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. (REQUERENTE)

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (REQUERENTE)

VALTER GODINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURÉLIO ALVES (REQUERIDO)

JUÍZO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (REQUERIDO)

JONAS VANDERLEI PLETSCH MELLO FORTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001827-81.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JUÍZO 

DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO MT, VANUSA GODINHO, 

VALTER GODINHO REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, AURÉLIO ALVES, JONAS VANDERLEI PLETSCH MELLO 

FORTES DESPACHO Se presentes os requisitos exigidos no art. 260 do 

CPC, cumpra-se conforme deprecado, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Em caso negativo, oficie-se ao juízo deprecante informando a 

falta dos documentos necessários ao seu cumprimento solicitando o 

envio, com urgência, e que caso não haja regularização no prazo de 60 

(sessenta) dias a presente será devolvida independentemente de 

cumprimento. Comunique-se ao Juízo deprecante o recebimento desta. 

Após, se devidamente cumprida, devolva-se à comarca de Origem 

fazendo grafar as nossas homenagens. Anotações e baixas de praxe. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde, 15 de maio de 

2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001839-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO OAB - MG0122345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001839-95.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 6.577,92; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA 

REQUERIDO: GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado(a) do REQUERENTE, para que providencie o pagamento da 
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diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

LUCAS DO RIO VERDE, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001797-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES OAB - MT0009510A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOBAPE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001797-46.2018.8.11.0045; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Parte Ré: 

REQUERIDO: JOBAPE CONSTRUCOES LTDA Senhor(a): REQUERIDO: 

JOBAPE CONSTRUCOES LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogado(a) do REQUERENTE, para que providencie o 

pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 

30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 15 de maio de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001713-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

INTEGRACAO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E SANTA 

CATARINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CRISTINE DE LIMA OAB - RS85127 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GLACIR PEDROSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001713-45.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.213,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS INTEGRACAO DE ESTADOS DO RIO GRANDE DO SUL E 

SANTA CATARINA REQUERIDO: MARCOS GLACIR PEDROSO Senhor(a): 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) 

do REQUERENTE, para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. LUCAS 

DO RIO VERDE, 15 de maio 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 Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 22592-32.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROSA TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 VISTO.

Tendo em vista manifestação da parte autora (pp. 105/109) e 

apresentação de novos documentos (pp. 110/115).

Intime-se o INSS, para se manifestar sobre o petitório, e no mesmo ato 

apresente RMI correta do benefício a ser executado no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Ás providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 12592 Nr: 1378-34.2004.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY TEREZINHA NUNES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de p. 158 dos auto e determino:

I) Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis dessa Comarca, informando 

sobre a concessão de gratuidade de justiça concedida à parte requerente, 

o que abrange os emolumentos devidos aos notários e registradores, que 

estão vinculados à efetivação de decisão judicial, nos termos do art. 98, 

§1 , inciso IX, do Código de Processo Civil, devendo a serventia abster-se 

de cobrar da parte autora quaisquer emolumentos para efetivação da 

sentença proferida às pp. 151/152 dos autos.

II) Cumpridas as determinações acima, arquive-se com as baixas e 

cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110997 Nr: 4415-83.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SOUSA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido retro (pp. 108/109).

Tendo em vista a inércia da perita nomeada nos autos (p. 106).

Proceda a Secretaria, nomeação do perito(a) no sistema AJG, e no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe nos presentes autos sobre a data da 

realização da perícia.

Eis que a parte requerente apresentou quesitos suplementares (pp. 

91-verso/92) a serem respondidos pelo novo perito a ser nomeado.

 Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457, de 26 de junho de 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17.

É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício.

Posto isto, intime-se o Perito Médico nomeado, para cientificá-lo, que em 

todas as pericias realizadas, deverá informar a data da possível alta do 

segurado, em caso de auxilio doença, sendo requisito obrigatório nos 

laudos perícias realizados a partir dessa data, cabendo complementar as 

perícias realizadas anteriormente após intimação para o ato.

Cumpra-se, com URGÊNCIA às providências necessárias que o caso 
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requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 140080 Nr: 3495-41.2017.811.0045

 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: RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE CRISTIANE FERREIRA 

DA SILVA - OAB:17818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, proposta por RAIMUNDO DA 

SILVA ARAÚJO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

Inicialmente, tendo em vista que o laudo pericial foi realizado (pp. 38/44), 

constatando a incapacidade total e permanente do autor, imperioso se faz 

o restabelecimento imediato do benefício de auxílio doença à parte 

requerente, eis que cessado conforme manifestação da parte autora pp. 

81/82.

Isso posto, defiro o pedido retro (pp. 81/82), intime-se o Instituto requerido, 

para que restabeleça o benefício previdenciário ao requerente pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias, enviando cópia comprobatória de seu 

restabelecimento, sob pena de majoração da multa diária, que ora fixo no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Prazo: 05 (cinco) dias.

Após, voltem conclusos para sentença.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 104860 Nr: 1215-68.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Inicialmente, verifica-se petição (p. 65/67) requerendo habilitação nos 

autos do advogado Edmar Joaquim Rodrigues Junior, acompanhada de 

pedido de revogação da advogada Janice Maria Longhi Giotto.

 Instrumento de procuração outorgado ao advogado Edmar Joaquim 

Rodrigues Junior devidamente apresentado (p. 68).

Proceda a Sr.ª Gestora a desabilitação da advogada Janice Maria Longhi 

Giotto e habilite o Dr. Edmar Joaquim Rodrigues Junior nos presentes 

autos.

No mais, em petição de pp. 63/64 a parte requerida ofereceu proposta de 

acordo ao Autor quanto a conversão do auxílio doença em aposentadoria 

por invalidez.

Em manifestação (p. 69/70) a parte autora informou que aceita a proposta 

de acordo ofertada pela Autarquia Previdenciária.

Assim, homologo os termos do acordo de pp. 63/64, para que surta seus 

jurídicos efeitos.

Intime-se o INSS do petitório de pp. 69/70, apresentando cópia 

comprobatória da conversão do benefício em Aposentadoria por Invalidez 

no prazo de 15 (quinze) dias, cumprindo na integralidade os termos do 

acordo.

Proceda a Sr.ª Gestora a expedição de ofício requisitório de pagamento de 

honorários periciais do perito médico nomeado nos autos (p. 56).

Após, tornem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 103840 Nr: 689-04.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORVALINA MESSIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Inicialmente considerando a pré-manifestação disposta no recurso do 

INSS, protocolada em 26.04.2017 (pp. 90/94), bem como a concordância 

da parte credora à forma de cálculo disposta pelo INSS na fundamentação 

de seu recurso.

Homologo a desistência do Recurso do INSS.

Certifique-se a Sr.ª Gestora o transito em julgado.

Após, cumpra-se o que estabelece o art. 1.043, da CNGC: “Quando o 

cumprimento da sentença se processar nos termos do artigo 523, do CPC, 

não estará sujeito à cobrança de custas, devendo a secretaria comunicar 

ao Cartório Distribuidor, para as devidas anotações”.

No mais, não há o que se falar em aplicação de multa em face do credor, 

eis que inexistiu nos autos qualquer conduta que comprove a sua má-fé, 

vez que apenas manifestou concordância com a correção dos valores 

atrasados e juros de mora de acordo com as Razões Recursais 

apresentadas pelo requerido (pp. 95/101), pugnando desde logo pela 

satisfação de seu crédito.

Ademais, como já dito, tal possibilidade foi-lhe concedida pelo próprio 

INSS, conforme tópico do recurso protocolado em data anterior à 

manifestação de p. 105/106.

Intime-se o INSS no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o cumprimento da 

sentença e sobre a concordância da parte autora, quanto a forma de 

correção e aplicação de juros.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 90271 Nr: 4168-73.2013.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO MUNARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:44718/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DO 

NASCIMENTO PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MAT 

13441

 VISTOS, ETC.

Trata-se EMBARGOS À EXECUÇÃO, tendo as partes acima identificadas.

Verifica-se dos autos da execução fiscal em apenso (Cód. 11054), que a 

exequente requereu a extinção da referida demanda, informando a 

quitação integral do débito, bem como manifestou-se à p. 89, pugnando 

pela extinção desses embargos, em razão da perda do objeto.

Posto isto, e diante da perda do objeto constatada e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas, eis que já recolhidas quando da propositura dos embargos, 

conforme verifica-se às pp. 27/29 dos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86452 Nr: 246-24.2013.811.0045

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FELICIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.
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Em petição de p. 55, a parte requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas, nos termos 

do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, eis que já foram recolhidas 

quando da propositura da ação (pp. 22/24).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 86644 Nr: 439-39.2013.811.0045

 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: JOSE LAURI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se dos autos, que fora impulsionado (p. 44) os autos para 

manifestação do advogado da parte requerente, em razão da certidão 

negativa de citação da parte requerida (p. 36), contudo, nota-se que a 

certidão de publicação acostada à p. 45 consta que a intimação fora 

publcada em nome do antigo patrono do requerente (Dr. Carlos Humberto 

de Oliveira Junior), embora constiuído novos patronos às pp. 41/43.

Desta feita, visando evitar futuras alegações de nulidade, renove-se a 

intimação do advogado da parte autora (pp. 41/43), para que se manifeste 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, dando prosseguimento no feito e 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito.

Por fim, proceda a escrivania com a atualização cadastral dos advogados 

da parte autora no sistema Apolo. Anote-se.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43712 Nr: 4020-33.2011.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS DOURADO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVI -PAZ-FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS ALBERT SCHMIDT - 

OAB:OAB-MT 8091

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE URBANA aviada por 

MARIA DE JESUS DOURADO ALMEIDA, em face da PREVI-PAZ – FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, nos termos do art. 487, I do CPC, revogando a 

tutela liminar concedida. Condeno a parte autora no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), consoante dispõe o art. 85 do CPC, contudo, declaro suspensa a 

sua exigibilidade, tendo em vista ser a requerente beneficiária da 

gratuidade de justiça (p. 46). Se dentro de 05 anos, a autora não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 

98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo.Sem remessa necessária, conforme art. 496, inciso I, do 

NCPC.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93385 Nr: 550-86.2014.811.0045

 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: CLAUDENIR ANDRE MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON TONELLO, CICERO BALBINO DE 

MORAES, COMPANHIA SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giordano Diego Proceski - 

OAB:15106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 Isso posto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o 

presente acordo havido entre as partes às pp. 190/191, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, em relação à 

denunciada à lide SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS, fazendo-o 

por sentença.Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do 

código de Processo Civil.Determino a exclusão do executado SUL 

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS da capa dos autos e Sistema 

“Apolo”, após, ao distribuidor para as anotações de praxe.SUSPENDO o 

trâmite processual pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora 

manifeste-se acerca da desistência ou prosseguimento da demanda em 

face do primeiro e segundo requerido, uma vez que o acordo homologado 

não consta a participação dos requeridos Celson Tonello e Cícero Balbino 

de Moraes.Após, a manifestação da parte requerente, em caso de 

desistência, intimem-se os requeridos Celson Tonello e Cícero Balbino de 

Moraes, para que se manifestem (art. 485, § 4°, do CPC), no prazo de 15 

(dez) dias, em seguida conclusos. Os acordantes (pp. 190/191) desistiram 

do prazo recursal (item 6 – p. 182), assim, certifique-se a escrivania o 

trânsito em julgado, após, aguardem-se o cumprimento do determinado 

acima.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92327 Nr: 6191-89.2013.811.0045

 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: MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJO MACEDO 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:MAT.1874419

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I 

do CPC, para não concessão do benefício de prestação continuada da 

Assistência Social (LOAS), no valor de um salário-mínimo mensal à parte 

autora.Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

consoante dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil, contudo, declaro 

suspensa a sua exigibilidade, tendo em vista ser a requerente beneficiária 

da gratuidade de justiça (p. 46). Se dentro de 05 anos, o autor não puder 

satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 

98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33774 Nr: 3557-62.2009.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINALDO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 100, o requerente pugnou pela desistência da ação e 

arquivamento em definitivo do presente feito.

Assim, verificando que não houve a angularização da relação processual, 

pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação 

e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Proceda ao levantamento e baixa de eventuais restrições pendentes sob o 

bem objeto da lide, e em caso de distribuição de mandado de busca e 
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apreensão, seja este devolvido, dando ciência ao distribuidor.

Sem custas, eis que já foram adimplidas, conforme se verifica às pp. 

25/28 dos autos, assim, deixo de aplicar o disposto no art. 90, caput, do 

Código de Processo Civil.

A parte autora desistiu do prazo recursal, assim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o trânsito em julgado da presente sentença e, arquive-se os 

autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101364 Nr: 5672-80.2014.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em trâmite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 58, a requerente pugnou pela desistência da ação, 

pontuando não possuir interesse no seu prosseguimento.

 Assim, verificando que não houve a angularização da relação 

processual, pela inexistência de citação, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, de consequência, JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC.

Sem condenação em custas, eis que já recolhidas quando da distribuição 

da ação (pp. 26/27).

Não foram realizadas restrições nos presentes autos.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94438 Nr: 1381-37.2014.811.0045

 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: MFFA, JDCFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS, em trâmite entre as partes acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que não obteve-se êxito na localização 

da parte requerente, o que ensejou o pedido de extinção do processo, 

conforme o acostado às p. 46.

Pois bem. O art. 274, parágrafo único, do CPC determina:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Desta forma, inviável se torna a determinação da intimação pessoal da 

requerente, uma vez que o oficial de justiça já diligenciou no endereço 

indicado nos autos (p.05), contudo, restou inócua tal tentativa, de acordo 

com o acostado à p. 44.

Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no 

prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 

(trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Custas remanescentes se houverem, pela parte requerente, contudo, 

suspendo a sua exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do CPC, eis que 

trata-se de beneficiária de justiça gratuita (p.14).

Ciência à Defensoria Pública e Ministério Público.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96708 Nr: 3301-46.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER REGULADORA DE SINISTROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:56312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.72 . 

No prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89989 Nr: 3875-06.2013.811.0045

 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: ANTONIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO EXTINTO a presente ação SEM RESOLUÇÃO MÉRITO, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante dispõe 

o art. 85 do CPC, contudo, declaro suspensa a sua exigibilidade, tendo em 

vista ser a requerente beneficiária da gratuidade de justiça (p. 22). Se 

dentro de 05 anos, o autor não puder satisfazer tal pagamento, a 

obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de 

praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 146912 Nr: 7516-60.2017.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCÁRIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT, MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.20. No prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81081 Nr: 256-05.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA DO BRASIL LTDA, VIA LÁCTEA 

VEÍCULOS DISVECO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 
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TEIXEIRA - OAB:4705/MT, GEREMIAS GENOUD JUNIOR - OAB:12387

 Impulsiono os presentes autos para intimação das partes para que se 

manifestem, requerendo o que entenderem de direito, em termos de 

prosseguimento do feito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 25660 Nr: 3514-96.2007.811.0045

 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: IRACI FONTANA DA SILVA, SIRLENE APARECIDA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "[...] Desta feita, considerando que a propriedade do imóvel em nome da 

falecida Sirlene Aparecida da Silva não fora comprovada, por meio do 

devido registro imobiliário, e ainda, a exclusão do referido imóvel da 

partilha, nos termos da decisão proferida à p. 68, e, sendo aquele o único 

bem arrolado, inviável o deferimento da pretensão da parte autora quanto 

à partilha do bem (p. 71). Isso posto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça concedido 

à parte autora (p. 20). P. R. I. Cumpra-se. Às providências necessárias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34287 Nr: 4090-21.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OELSON COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.103, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 120567 Nr: 843-85.2016.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Pedido de Assistência Litisconsorcial ou 

Simples->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ANTONIO CARLOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484

 Considerando que houve acolhimento da exceção de preexecutividade, 

extinguindo a execução em apenso (cod. 37.792), determino que os autos 

aguarde a apreciação do recurso interposto naqueles autos, em razão da 

prejudicialidade, já que com a extinção da execução a presente 

impugnação perde seu objeto.

Proceda o cadastro dos advogados das partes no sistema, possibilitado a 

intimação eletrônica.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necesssário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96411 Nr: 3070-19.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROBRASIL COMERCIO DE INSUMOS E 

CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:SP/309.229, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora a fim de 

retirar a carta precatória expedida, na secretaria da 6ª (sexta) Vara, nesta 

Comarca, para distribuição no deprecado. Bem como para comprovar a 

distribuição da mesma no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 41371 Nr: 1677-64.2011.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO PORTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MATTANA, SUELI MARILDE DENTI, 

CELSO IZIDORO VIGOLO, IVANIA CARMEM FACINI VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Rafael Perius - 

OAB:20089/0, MATEUS MENEGON - OAB:11.229-B/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para efetivar 

o pagamento das guias para a expedição da carta precatória necessária. 

Após o pagamento, a parte deverá juntar o comprovante aos autos 

através de petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 121817 Nr: 1510-71.2016.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIPLANTE INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ PICOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - 

OAB:OAB/SP 209.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, de fl.29. No prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 93872 Nr: 915-43.2014.811.0045

 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: CATIANE RODRIGUES SETINBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - OAB:18026-A

 Vistos.

Verifica-se dos autos que a Defensoria Pública manifestou-se à p. 125, 

informando que o medicamento ainda não fora entregue à requerente, bem 

como apresentou novos orçamentos (pp.126, 129/130) pugnando pela 

expedição de ofício para a Farmácia Droga Vida Centro (menor 

orçamento), para que forneça o fármaco à autora no prazo de 24h00.

Pois bem. DEFIRO o pedido da Defensoria Pública encartado à p. 125, e 

DETERMINO:

I – Oficie-se a Farmácia Droga Vida Centro (menor orçamento), para que 

forneça o fármaco Xarelto 20 MG (pp. 121/122) à autora no prazo de 

24h00, referente ao orçamento apresentando a este Juízo à p. 129. No 

prazo de 10 (dez) dias após a entrega, a Farmácia Droga Vida Centro 

deverá apresentar a nota fiscal e comprovante de recebimento do 

medicamento assinado pela requerente ou seu representante legal, bem 

como informar os dados bancários para a expedição de alvará judicial 

para os pagamentos pertinentes.

II – Certifique-se a Sra. Gestora acerca dos valores vinculados ao 

presente feito, em caso de necessidade de complementação para o 

pagamento do medicamento fornecido, voltem os autos conclusos para as 

providências necessárias.

III – Cumpra-se com a urgência que o caso requer. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94911 Nr: 1801-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO BONDESPACHO DA SILVA, SONIA 

MARIA JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, negativa, de fl.68 . 

No prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 89676 Nr: 3566-82.2013.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERT & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 3566-82.2013.811.0045 - CÓDIGO: 89676 - NÚMERO/ANO: 

0/2013

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE(S): UNIÃO - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

EXECUTADO(S): ALBERT & CIA LTDA -ME

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, os bens de propriedade de ALBERT & CIA 

LTDA -ME, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 16 de maio de 2018, a partir das 10:00 horas, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 16 de maio de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01) 01 (um) Veículo marca Fiat, modelo Uno Mille Economy, ano 

de fabricação e modelo 2008/2009, cor branca, placa NJL-5908, Chassi 

9BD15802A96211535, Renavam 115305149, Álcool/Gasolina, em bom 

estado de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 16.000,00 

(dezesseis mil reais); 02) 01 (um) Barco Jet Bolt, marca Seadoo, Modelo 

Speedster, ano de fabricação 1992, cor Branca, Registro n°. 

962M2002002241, em bom estado de conservação e em funcionamento, 

avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

 (RE)AVALIAÇÃO: R$ 41.000,00(quarenta e um mil reais), em 10 de 

dezembro de 2015.

DEPOSITÁRIO(A): JOEL NOERI ALBERTI, Av. Mato Grosso, nº 837-E, 

Cidade Nova, Lucas do Rio Verde/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 39.090,48 (trinta e nove mil, noventa reais e 

quarenta e oito centavos), em 11 de março de 2016.

ÔNUS: Item 01) Consta Restrição Renajud; Débitos no Detran/MT no valor 

de R$ 999,41 (novecentos e noventa e nove reais e quarenta e um 

centavos), em 05 de março de 2018. Outros eventuais constantes no 

Detran/MT; Item 02) Nada consta. O arrematante declara estar ciente de 

que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras 

restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar 

morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já 

ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e 

quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas 

inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os 

impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição 

ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que oficie as Varas e o 

Detran para as devidas baixas.

LEILOEIRA: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022.

COMISSÃO DA LEILOEIRA: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da venda do(s) bem(ns). Não 

será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de 

que trata o art. 775 do CPC/2015, de anulação da arrematação ou de 

resultado negativo da hasta pública. Na hipótese de acordo ou remição 

após a realização da alienação, o leiloeiro fará jus à comissão de 2,5% 

(dois e meio por cento).

 LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br e www.leiloesjudiciais.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser 

parcelado, conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do 

valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 

sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 

1.000,00 cada. O valor de cada parcela, será acrescido de juros da 

poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis 

ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: 

Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último 

lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras gerais já fixadas, inclusive 

os preços mínimos, e mais o seguinte: a) o prazo para os leiloeiros 

promoverem a venda direta é de 90 (noventa) dias art.880, do CPC); b) 

será admitido o parcelamento da venda de veículos automotores e bens 

móveis em geral, em 06 parcelas iguais e sucessivas, vencendo a primeira 

trinta dias depois de concretizada a venda, acrescidas da taxa Selic, 

desde que ofertado o pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor do lance à vista, bem como seja garantido por caução 

idônea, conforme estabelece o art. 895, §1º, do CPC; c) o pagamento das 

parcelas deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada a 

este processo e aberta quando do primeiro recolhimento. d) o veículo será 

gravado com penhor e/ou restrição à venda no RENAJUD. Restando 

inviabilizada a venda direta do bem penhorados (caso, por exemplo, de 

bens inservíveis, sucata ou sem colocação em mercado), propostas de 

compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidos à apreciação judicial para provimento específico.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado ALBERT & CIA LTDA 

-ME (CNPJ: 36.895.365/0001-79), na pessoa de seu representante legal, 

JOEL NOERI ALBERTI (CPF: 522.767.321-72), na qualidade de Fiel 

Depositário, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 

superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão 

de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Lucas do Rio Verde/MT, 23 de 

março de 2018. Eu, __________ Cristina Vargas Reis, Gestora Judiciária, 

o subscrevo e assino.

Gisele Alves Silva

Juiz(a) de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 34573 Nr: 60-06.2010.811.0045

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES - 

OAB:66227-PR, Isamara Andrade de Lima - OAB:16035A, JOSIANE 

PELATTI - OAB:OAB/SC 33611, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WANIESKI - OAB:MS/14334, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 275 de 602



 Vistos.

Pois bem, considerando o disposto no art. 3º, § 3º, do Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação/mediação, a ser realizada pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 09 

de agosto de 2018, às 16h00min.

Intimem-se as parte por meio de seus advogados.

Consigne-se que as partes deverão comparecer ao ato designado 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

A audiência de conciliação/mediação, não será realizada se ambas as 

partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição 

consensual (art. 334, § 4º, I).

Consigne-se que o não comparecimento injustificado do autor ou dos réus 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC).

Restando infrutífera a conciliação, as partes deverão especificar e 

justificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) da 

realização do ato conciliatório.

Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004788-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROMERO LIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1004788-63.2016.8.11.0045 VISTOS. Foi solicitada 

penhora on-line, via sistema Bacenjud, conforme requerimento formulado 

(ID n.º 8178809), em face do não cumprimento voluntário da execução. 

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a penhora 

on-line foi cumprida integralmente, com a transferência da quantia de R$ 

138.315,14 (cento e trinta e oito mil, trezentos e quinze reais e quatorze 

centavos), para conta de depósitos judiciais do Tribunal de Justiça. 

Destaco que a transferência imediata dos valores para conta judicial se 

impõe como necessária para evitar a perda de rendimentos e para 

assegurar, conforme o caso, a restituição integral dos valores ao 

executado ou a satisfação do crédito ao exequente com a devida 

correção monetária e juros. O artigo 5º, do Provimento 04/2007-CGJ, 

dispõe que: Art. 5º Considera-se efetuada a penhora quando confirmado 

o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira em nome do 

executado, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo Sistema 

BacenJud, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação do executado (...). Assim, intimem-se os executados, através de 

seu advogado, via DJE, ou, na falta deste, seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para 

tomar conhecimento da constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das 

matérias do art. 854, § 3º, do CPC, sob pena de preclusão. Apresentada 

manifestação no quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 

3.º, do CPC, diga o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem 

os autos conclusos para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC. 

Consigno que, eventual necessidade de liberação dos valores ao 

executado será cumprida com a devida agilidade por meio de alvará 

eletrônico automatizado. Procedi ainda, consulta de veículos em nome dos 

executados através do sistema RENAJUD (extrato anexo), contudo, 

considerando que o bloqueio atingiu o valor total do débito atualizado, 

conforme último cálculo apresentado no processo (doc. ID n.º 8178826), 

bem como que os veículos encontrados encontram-se gravados de 

alienação fiduciária e outras restrições, deixei de proceder, por ora, 

qualquer restrição. Ciência à exequente do bloqueio, bem como da 

consulta RENAJUD realizada, devendo requerer o que entender de direito 

para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Lucas do Rio Verde, 15 de maio 

de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Sentença
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OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (RÉU)
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AUTOS N.º 1001401-40.2016.8.11.0 AÇÃO ORDINÁRIA C/C 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS REQUERENTE: JOSEMARA GOMES DUARTE DO 

CARMO REQUERIDO: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADO SICREDI OURO VERDE-MT E ADMINISTRADORA CARTÕES 

SICREDI VISA LTDA VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, movida por JOSEMARA GOMES DUARTE DO 

CARMO em face de COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADO 

SICREDI OURO VERDE-MT E ADMINISTRADORA CARTÕES SICREDI VISA 

LTDA Em síntese, alega ser correntista da Ré e contratou serviços de 

cartão de crédito Visa, com faturas descontadas todo dia 13, por meio de 

débito automático. Diz que a fatura do mês maio/2015, não fora debitada 

em conta corrente, assim a autora efetuou com o pagamento através de 

depósito, no valor de R$ 1.322,19 (um mil trezentos e vinte e dois reais e 

dezenove centavos), no dia 27 de maio, contudo a requerida emitiu fatura 

do mês de junho, não constatando o pagamento do mês de maio, fato que 

acarretou nova cobrança da fatura de maio, mais juros e multa, no valor 

de R$ 1.915,29, diz que em razão disso utilizou o saldo da conta que era 

para pagamento de outras contas do mês de junho. Assevera dizendo que 

além de ter pago duas vezes, ainda lhe foram cobrados juros e encargos 

no valor de R$ 102,45, bem como juros do cheque especial, perfazendo o 

total de R$ 1.478,90. Posto isto, requer a devolução em dobro do valor 

cobrado à maior e a reparação dos danos suportados, bem como inversão 

do ônus da prova e gratuidade de justiça. Com a inicial vieram os 

documentos. Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar, determinando 

a devolução do valor cobrado em duplicidade, mais os juros e correção 

monetária, na quantia de R$ 1.478,90, conforme fatura de junho. No 

mesmo ato, foi determinada a citação da requerida (Id nº 1550550). 

Devidamente citada, as partes compareceram em audiência, contudo a 

conciliação restou-se infrutífera (Ata anexa ID nº 3710691). Em seguida a 

requerida ofereceu contestação (Id. 3666388), aduzindo que os valores 

de cartão de crédito são debitados automaticamente na conta corrente da 

autora, fato por ela aderido contratualmente, contudo no mês de maio não 

houve saldo suficiente para o pagamento da fatura vencida no dia 13 

(saldo de R$ 820,11 e fatura no valor de R$ 1.322,19), tendo a autora 

realizado o pagamento da fatura no caixa, no dia 27.05.2016, e não avisou 

o Banco, para suspender o pagamento. Diz ainda que o valor pago pela 

associada foi devidamente creditado em sua fatura de cartão de crédito, 

estando disponível desde o recolhimento, conforme se vê da fatura do 

mês seguinte, com vencimento no dia 13.07.2016, de forma que a 

requerida nunca se opôs a devolução da quantia. Por fim suscita a 

inaplicabilidade do CDC, aduz a inexistência de responsabilidade objetiva, 

do indébito em dobro e danos morais e materiais, em razão da regularidade 

de sua conduta, impugnando a gratuidade de justiça deferida, requerendo 

assim a improcedência da ação. Com a resposta vieram documentos (Ids. 

3666415, 3666420, 3666430, 3666446, 3666463, 3666513, 3666509, 

3666528, 3666557, 3666569, 3666595, 3666624, 3666633, 3666639, 

3666756). Impugnação à contestação foi apresentada, conforme Id nº 

4889191, rebatendo as alegações meritórias descrita na peça de defesa. 

Em decisão proferida sob o Id nº 5478584, foram rejeitados os pedidos da 

requerida, quanto a revogação a inversão ao ônus da prova e impugnação 

a gratuidade de justiça, ordenado as partes a se manifestarem sobre as 
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provas a serem produzidas. Tanto a parte autora como a requerida, 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids nºs 5599492 e 5830130). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relato. Fundamento. Decido. Como dito, 

cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, tendo as 

partes acima qualificadas. O deslinde da presente controvérsia não exige 

dilação probatória, eis que a prova documental é suficiente para que se 

realize o julgamento nesse momento processual, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Passo à apreciação do mérito. De 

início, é necessário ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90) é plenamente aplicável ao caso vertente, uma vez que as 

partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de 

serviços expressos pelo CDC. Como consequência, aplico ao presente 

caso a inversão do ônus da prova, cabendo à requerida demonstrar que 

agiu conforme o contratado e que não praticou ato ilícito a ser indenizado. 

Pretende a requerente, em síntese, a devolução do valor pago à maior em 

dobro e danos morais. Pois bem, segundo demonstrado pelo Banco 

requerido, realmente na data do débito do valor da fatura do mês de maio a 

autora não possuía saldo suficiente, para que o débito automático fosse 

efetuado, conforme muito bem se vê do documento anexado na 

contestação (p.4, Id. 3666388), ou seja, havia somente o saldo de 

R$820,11, contudo a fatura era no valor de R$ 1.322,19, fato que não foi 

impugnado pela autora. Portanto de qualquer forma, houve um atraso no 

pagamento da fatura, em face da inexistência de valor suficiente na conta 

corrente da autora para que o débito do cartão de crédito fosse realizado, 

gerando cobrança de juros em decorrência da mora. Até ai tudo bem. 

Ocorre que no dia 27.05.2016 a autora efetuou no caixa do banco 

(documento constante do Id nº 1522407), o pagamento da fatura do mês 

de maio, inobstante a isso, a requerida emitiu a fatura do mês de junho 

sem computar o valor pago, gerando transtorno a autora. O pagamento 

efetuado na boca do caixa, identificado com o número do cartão, nome da 

autora e respectivo valor, deve ser de imediato contabilizado pelo Banco, 

tal procedimento já gera o aviso automático de pagamento, não havendo a 

necessidade de a autora em avisar a Administradora de Cartão, de modo 

que rejeito tal alegação do Banco para se eximir de suas reponsabilidades. 

A falha na prestação do serviço reside no fato de o banco não ter 

computado o pagamento efetuado na fatura do mês de junho de 2016, 

cobrando à maior a quantia de R$ 1.322,19 (um mil trezentos e vinte e dois 

reais e dezenove centavos), juntamente com as despesas do mês de 

junho, ocasionando um débito na quantia total de R$ 1.915,29 (Fatura 

vencida no dia 13.06.2016 – Id nº 1522408) na conta corrente da autora, 

desestabilizando as contas da autora e pagamentos que deveriam ser 

efetuados naquela data, tendo sido necessário ainda o uso do limite do 

cheque especial para abarcar o pagamento referido débito, conforme se 

bem vê do extrato da conta corrente da autora, anexada sob o Id nº 

1522406, devendo o banco responder civilmente pelo dano material e 

moral suportado. Quando o dano material deverá o Banco devolver o valor 

cobrado à maior em dobro, nos termos do art. Art. 42, paragrafo único, 

que assim diz: “Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 

será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. O pagamento em dobro se 

justifica, já que não se trata de engano justificável. Aliás, sobre o assunto, 

verbis: TJ-RS - Apelação Cível AC 70064231533 RS (TJ-RS) 

Jurisprudência•Data de publicação: 04/05/2015 Ementa: “APELAÇÕES 

CÍVEIS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO. 1. APELAÇÃO DA PARTE 

RÉ MASTERCARD S/A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A parte ré MasterCard 

S/A não integra a relação de direito material que fundamenta a pretensão 

inicial, pois atua somente como licenciadora da bandeira MASTERCARD. 2. 

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. 

NÃO CONHECIMENTO. O preparo recursal, quando a parte não litiga com o 

benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco postula a concessão 

da benesse no apelo, deve ser comprovado no ato de interposição do 

recurso, conforme disposição expressa no art. 511 do CPC . 3. 

APELAÇÃO DA PARTE RÉ BANCO SANTANDER BRASIL S.A. 3.1 FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. Na hipótese, a 

ocorrência da falha na prestação do serviço não restou afastada pela 

instituição financeira demandada, pelo que deve ser reputada verdadeira a 

tese suscitada na inicial no sentido de que o banco réu não computou o 

pagamento da fatura relativa ao mês de fevereiro de 2010, motivo pelo 

qual realizou cobranças indevidas e descontos de valores indevidos da 

conta corrente da demandante, sendo, inclusive, encaminhado o nome da 

requerente para registro nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido. 3.2 DANO MORAL. COMPROVADO. Na hipótese, os transtornos 

experimentados pela consumidora não podem ser qualificados como 

meros aborrecimentos, porquanto a manutenção da cobrança de débito 

indevido... acabou causando diversos incômodos à requerente, os quais, 

no caso em tela, ultrapassam o limite do tolerável. Note-se que, em 

descumprimento à liminar deferida, o banco, além de manter a cobrança 

indevida, passou a descontar valores indevidos da conta corrente da 

parte autora, a fim de complementar o pagamento do valor mínimo das 

faturas, o que gerou prejuízos à consumidora e, como se não bastasse, o 

nome da autora foi encaminhado para o rol de inadimplentes, em virtude de 

débito oriundo do cartão...” TJ-RS - Apelação Cível AC 70070597752 RS 

(TJ-RS) Jurisprudência•Data de publicação: 28/10/2016 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE FATURA NÃO 

COMPUTADO. COBRANÇAS E CADASTRO NEGATIVO INDEVIDOS. 1. 

INAPLICABILIDADE DO CPC /2016. A nova legislação processual civil 

adotou a teoria dos atos processuais isolados, em razão da qual cada ato 

processual deve ser considerado separadamente dos demais a fim de que 

seja determinada qual a lei de regência. 2. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA. Hipótese na qual a 

falha na prestação do serviço restou suficientemente demonstrada, 

porquanto o banco não computou o pagamento efetuado pela demandante 

no correspondente bancário credenciado para tanto, motivo pelo qual 

realizou cobranças indevidas e, finalmente, procedeu à inscrição do nome 

da requerente nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido. De 

outra banda, eventual equívoco por parte do correspondente bancário 

autorizado a receber o pagamento não afasta a responsabilidade da 

administradora do cartão de crédito pelos danos causados à consumidora, 

pois, a partir do momento em que oferece a seus clientes a possibilidade 

de efetuar o pagamento de faturas em estabelecimentos de terceiros, 

torna-se responsável pelas falhas verificadas ao longo do processo. 3. 

DANO MORAL. OCORRÊNCIA. O dano moral oriundo de inscrição negativa 

indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes prescinde 

de comprovação, configurando-se in... re ipsa, porquanto se trata de dano 

presumido, cuja lesão decorre da própria ilicitude do fato. 4. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. A indenização pelo dano 

moral possui dupla finalidade: compensatória e pedagógica. O valor, 

portanto, deve ser suficiente a desestimular tais condutas lesivas. No 

caso dos autos, o valor fixado na sentença é proporcional, razoável e 

inferior aos valores praticados pela Câmara em casos análogos. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70070597752, Vigésima... 

TJ-RS - Recurso Cível 71003586450 RS (TJ-RS) Jurisprudência•Data de 

publicação: 23/04/2012 Ementa: INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. CARTÃO 

DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA NÃO COMPUTADO PELO SISTEMA 

DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MULTA 

COMINATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO, DE OFÍCIO. A versão apresentada pelo 

autor encontra respaldo na prova documental produzida, que evidencia 

não ter sido computado, pelo sistema do banco, o pagamento da fatura do 

mês de janeiro de 2011, efetivado pelo consumidor. Aliás, o próprio réu, na 

peça defensiva, reconhece o equívoco, afirmando que tal situação não é 

capaz de gerar dano à moral do...” TJ-RS - Recurso Cível 71003436573 

RS (TJ-RS) Jurisprudência•Data de publicação: 25/11/2011 Ementa: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA NÃO 

COMPUTADO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO, EM DOBRO, DO 

INDÉBITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA FUNÇÃO 

DISSUASÓRIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM MANTIDO. A 

situação descrita nos autos, sem dúvida, traduz falha na prestação dos 

serviços oferecidos pelos réus, os quais deram causa ao dano 

experimentado pelo autor, no que diz com a cobrança e o pagamento 

dúplice da fatura do cartão de crédito, ensejando o dever de os 

recorrentes devolverem, em dobro, a quantia paga a maior. Comporta 

manutenção, também, o...”. Por outro lado, verifica-se que o banco 

creditou o valor pago na fatura do mês seguinte, ou seja, na fatura com 

vencimento no dia 13.07.2016, assim, embora havendo falha na prestação 

do serviço, que gerou transtornos a autora, entendo que o valor creditado 

foi reduzido das despesas do mês de julho, tem do sido ainda realizado o 
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ajuste dos juros, existindo ainda no cartão de crédito da autora do mês de 

julho, um saldo disponível de R$ 851,59 (oitocentos e cinquenta e um reais 

e cinquenta e nove centavos), conforme Id nº 3666639, não havendo que 

se falar em devolução desta quantia, que já foi abatida no valor devido na 

fatura do mês de julho de 2016, restando um saldo disponível, na quantia 

acima especificada. De modo que o requerido deverá efetuar somente 

com o pagamento do valor de R$ 1.322,19 (um mil trezentos e vinte e dois 

reais e dezenove centavos), referente a condenação em dobro, bem 

como ressarcir a autora os juros em razão da utilização do limite de 

cheque especial. Já no que diz respeito aos danos morais, este realmente 

restou configurado face ao aborrecimento injustificado e dissabores que a 

autora experimentou. Para a quantificação do dano, são considerados os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta o 

caráter compensatório para a vítima e o caráter punitivo para o agente. 

Embora a Lei não forneça critérios, a doutrina e jurisprudência os apontam 

para servir de parâmetros na fixação do valor, o que, por óbvio, deve 

amoldar-se a cada caso. No presente caso, em observância às 

finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da 

condenação, bem assim às circunstâncias da causa, especialmente a 

capacidade financeira do ofensor (instituição financeira), a manifesta 

negligência aos direitos do consumidor, procedendo a cobrança indevida 

de valor já pago, afigura-se razoável e proporcional a fixação no valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Com relação à 

matéria, colham-se os seguintes julgados: Ementa: “RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. 

COBRANÇAS APÓS O CANCELAMENTO DE SERVIÇO. RÉ QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, LIMITANDO-SE A REALIZAR 

IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA 

REGULARIDADE DA COBRANÇA E RESPECTIVA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, 

POR ESTAR DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTAS 

TURMAS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS.” RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006036198, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 03/06/2016). Posto 

isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta 

data, e ainda CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

1.322,19 (um mil trezentos e vinte e dois reais e dezenove centavos), 

referente a condenação em dobro, com juros de mora de 1%(um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir desta data, bem 

como ressarcir a autora os juros em razão da utilização do limite de 

cheque especial, com juros de mora de 1% ao mês (um por cento) ao mês 

e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso do valor, conforme 

fundamentação retro. Condeno ainda o requerido, ao pagamento das 

custas processuais e honorários sucumbenciais, no importe de 15% 

(quinze por cento) incidente sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se 

o presente feito, dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas 

de praxe. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2017. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE PROCESSO Nº 1000110-05.2016.8.11.0045 AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS REQUERENTE: TATIANE MARTINS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S/A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por TATIANE MARTINS DE OLIVEIRA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Aduz o requerente, que teve seu nome 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida 

inexistente e desconhecida, originária dos contratos n° 0233955373 e 

0234010110, que implicou em dois débitos de valores idênticos de 

R$1.433,51 (um mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um 

centavos) e contrato n.º 0231610034, dando origem ao débito no valor de 

R$ 647,25 (seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos). 

Alega a autora, que nunca realizou nenhum negócio jurídico com a parte 

requerida, desconhecendo completamente os débitos que ensejaram sua 

inclusão no rol de inadimplentes, bem como nunca recebeu nenhuma 

notificação dos órgãos de proteção ao crédito, antes da inclusão de seu 

nome junto ao SPS e SERASA. Relata ainda, que a inscrição indevida lhe 

causou descrédito perante o comércio local, tendo em vista a 

impossibilidade de adquirir qualquer crédito, restando inviável a realização 

de negócios, em razão da manutenção de seu nome no rol de 

inadimplentes. Assim, pleiteou a concessão da antecipação da tutela, para 

fins de retirada de seu nome dos cadastros restritivos de crédito em 

relação aos contratos n° 0233955373 e 0234010110, que implicou em dois 

débitos de valores idênticos de R$1.433,51 (um mil quatrocentos e trinta e 

três reais e cinquenta e um centavos) e contrato n.º 0231610034, dando 

origem ao débito no valor de R$ 647,25 (seiscentos e quarenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos), bem como a inversão do ônus da prova e 

gratuidade de justiça, declarando-se a inexistência do débito do autor junto 

à requerida e a condenação da requerida em danos morais. Com a inicial 

vieram os documentos anexos aos ID’s n° 684101, 684104, 684105. 

Recebida a inicial (ID n° 1036535), foi concedida a antecipação da tutela 

para retirada provisória do nome da requerente do cadastro de 

inadimplentes SPC/SERASA, e ainda, invertido o ônus da prova e deferida 

a gratuidade de justiça. A audiência de conciliação restou infrutífera, 

conforme o Termo de Sessão de Mediação/Conciliação de ID n° 1957563. 

No evento de ID n° 4728412, certificou-se o decurso do prazo para a parte 

requerida apresentar contestação. O requerente manifestou-se (ID n° 

4788617), pugnando pela decretação da revelia da parte requerida e 

julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório 

necessário. Fundamento e decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por TATIANE MARTINS DE OLIVEIRA em face 

de TELEFÔNICA BRASIL S/A. Considerando que a requerida não 

contestou o pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico na presente ação, 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do CPC, 

fazendo-se presumir, em decorrência da revelia, direitos disponíveis, 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na prefacial, na forma 

expressada nos art. 344, do mesmo CODEX, acarretando-lhes as 

referidas consequências jurídicas. Inobstante a presunção da veracidade 

dos fatos acima apontados serem relativos, verifico pela análise dos autos 

que o pedido do requerente merece total amparo, pois o conjunto 

probatório corrobora a tese esposada na inicial, sustentando a presunção 

que lhes favorece. Neste sentido: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. I - Os efeitos 

da revelia têm presunção relativa juris tantum, de modo que é lícito ao 

magistrado examinar e julgar conforme a prova dos autos, não sendo 

dispensada a parte demandante do ônus de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito. II - Para que surja o direito à indenização, deve 

o prejudicado comprovar os seus requisitos, quais sejam, a ação, o 

resultado e o nexo de causalidade. III - Sendo realizada a suspensão do 

fornecimento de água em Unidade Consumidora distinta da qual houve a 

comprovação do pagamento das faturas, indevida é a indenização, ante a 

ausência da comprovação do nexo de causalidade. IV - Apelo improvido. 

TJ-MA - APELAÇÃO CÍVEL AC 255452006 MA (TJ-MA). Publicação: 

25/10/2007.” “PROCESSUAL CIVIL REVELIA. A não apresentação da 

contestação no prazo legal acarreta a revelia. NEGADO SEGUIMENTO AO 

RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70050238005, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 07/08/2012).” Assim, mesmo sabendo das consequências que 

a revelia ocasiona em um processo judicial, embora devidamente citada e, 

registrado seu comparecimento na audiência de conciliação e mediação 

(ID n° 1957563), a requerida não apresentou defesa na presente 
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demanda. Deste modo, em não havendo como se exigir prova de fato 

negativo, competia ao fornecedor da prestação de serviço, na espécie, o 

ônus da prova, do qual não se desincumbiu, no tocante a legitimidade das 

cobranças de serviços feitos ao consumidor, que, não obstante sequer 

utilizado e cuja contratação é por ele negada, levou à inscrição do seu 

nome em cadastro de devedores inadimplentes mantido por instituição de 

controle do crédito (ID nº 684105). No que versa sobre a inaplicabilidade 

da Súmula 385 do STJ, oportuna a sua transcrição, vejamos: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” (grifei) In casu, nota-se do extrato do SPC em nome da 

autora (ID n° 684105), que em relação aos demais registros originados em 

nome da autora, não restou comprovada a legítima inscrição, de modo que 

resta inaplicável o referido enunciado ao presente caso. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 

“APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES - SÚMULA 385, DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO 

MORAL CONFIGURADO. - A inclusão indevida do nome de pessoa física 

nos Cadastros de Inadimplentes, ante a inexistência de prévia e válida 

relação jurídica, legitima a imposição do pagamento de indenização à 

empresa que efetivou o apontamento, por ser presumido o agravo moral. - 

A aplicação do entendimento do Enunciado nº 385, do STJ, pressupõe que 

a inscrição no Cadastro de Proteção ao Crédito seja, concomitantemente, 

anterior e legítima. - No arbitramento do valor da indenização por dano 

moral devem ser observados os critérios de moderação, 

proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito e suas 

repercussões, como, também, com as condições pessoais das partes. - A 

indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento 

do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do 

responsável pela prática do ato ilícito. TJMG - AC 10567130003070001. 

Publicação 13/07/2016. Relator Des. (a) Roberto Vasconcellos.” Desta 

feita, o registro em cadastros de devedores inadimplentes mostra-se 

indevido, acarretando dano moral indenizável. Dano “in re ipsa" e que, por 

ser presumido, dispensa a efetivação de prova de seu alcance, 

deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos que da própria inscrição 

advém. Para a quantificação do dano, são considerados os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta o caráter 

compensatório para a vítima e o caráter punitivo para o agente. 

Entrementes, a Lei não fornece critérios, destarte, a doutrina e 

jurisprudência os apontam para servir de parâmetros na fixação do valor, 

o que, por óbvio, deve amoldar-se a cada caso. No presente caso, em 

observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e 

preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, 

especialmente a capacidade financeira do ofensor e a manifesta 

negligência da requerida aos direitos do consumidor, procedendo ao 

apontamento restritivo ao crédito, afigura-se razoável e proporcional a 

fixação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de danos morais. À 

propósito, in verbis: TJ-RS - Recurso Cível 71004932836 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 13/08/2014 “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. REGISTRO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DEINEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ÔNUS PROBATÓRIO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Em face da 

negativa da autora em haver firmado contratação com a requerida, cabia a 

última a comprovação da legitimidade de seu crédito, o que não se 

evidenciou. O registro em cadastros de devedores inadimplentes 

mostra-se indevido, acarretando dano moral indenizável. Dano in re ipsa e 

que, por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de seu alcance, 

deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos que da própria inscrição 

advém. O quantum fixado, qual seja, R$ 7.000,00 mostrou-se dentro dos 

parâmetros ordinariamente adotados por esta Turma Recursal, pelo que 

resta mantido. Chancela-se, ademais, a declaração de inexistência de 

débito, igualmente outorgada na sentença e pelo mesmo fundamento da 

negativa de contratação. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004932836, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges 

Ortiz, Julgado em 12/08/2014). “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. COBRANÇAS APÓS O 

CANCELAMENTO DE SERVIÇO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU 

ÔNUS PROBATÓRIO, LIMITANDO-SE A REALIZAR IMPUGNAÇÕES 

GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA 

COBRANÇA E RESPECTIVA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM R$ 8.000,00, QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POR ESTAR 

DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTAS TURMAS 

RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006036198, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 03/06/2016).” TJ-MG - Apelação Cível AC 

10701110407270001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 07/02/2014 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - DANO PUNITIVO - 

POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ APELAÇÃO ADESIVA - 

MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DEFERIMENTO - SÚMULA 54 DO STJ - 

APLICAÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É pacífico o 

entendimento de que a simples inclusão indevida gera o direito à 

indenização por danos morais. 2. Para a quantificação do dano, são 

considerados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

levando-se em conta o caráter compensatório para a vítima e o caráter 

punitivo para o agente. 3. Quanto ao dano punitivo, perfeitamente possível 

e em consonância com o STJ. 4. Ao caso, aplica-se a Súmula 54 do STJ 

por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidindo, assim, os 

juros a partir do evento danoso. v.v APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO 

ULTRA PETITA. DECOTE. Configura vício de julgamento ultra petita quando 

a sentença não observa os limites da lide e concede mais do que foi 

pedido na inicial, estando autorizado, nesse caso, o decote do excesso. 

TJ-RS - Recurso Cível 71004744017 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

20/01/2014 “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCONTROVERSA A 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO NA 

MODALIDADE IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 2.000,00) NÃO 

COMPORTA REDUÇÃO, POIS, INCLUSIVE, ENCONTRA-SE AQUÉM DOS 

VALORES UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS 

ANÁLOGOS. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71004744017, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 14/01/2014). TJ-DF - Apelação Cível do 

Juizado Especial ACJ 20120310301260 DF 0030126-38.2012.8.07.0003 

(TJ-DF) Data de publicação: 15/07/2013 “CONSUMIDOR. APONTAMENTO 

EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS DECLARAÇÃO JUDICIAL 

DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

REPARAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO PARA MINORAÇÃO DO VALOR 

ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. PARA O ARBITRAMENTO NA 

COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL, A LEI NÃO FORNECE CRITÉRIOS. 

DESTARTE, A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APONTAM CRITÉRIOS PARA 

SERVIR DE PARÂMETROS NA FIXAÇÃO DO VALOR, O QUE, POR ÓBVIO, 

DEVE AMOLDAR-SE A CADA CASO. NO PRESENTE CASO AFIGURA-SE 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL O ARBITRAMENTO FEITO NA SENTENÇA, 

EM OBSERVÂNCIA ÀS FINALIDADES COMPENSATÓRIA, PUNITIVA, 

PEDAGÓGICA E PREVENTIVA DA CONDENAÇÃO, BEM ASSIM ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA, ESPECIALMENTE A CAPACIDADE 

FINANCEIRA DO OFENSOR (INSTITUIÇÃO FINANCEIRA) E A MANIFESTA 

NEGLIGÊNCIA DA RECORRENTE AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, 

PROCEDENDO AO APONTAMENTO RESTRITIVO AO CRÉDITO, PELA 

SEGUNDA VEZ, INCLUSIVE EM DESACORDO COM ORDEM JUDICIAL 

ANTES EXARADA, DE MANEIRA QUE IMPÕE REPREENSÃO SENSÍVEL NO 

SEU PATRIMÔNIO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 3. PARTE 

RECORRENTE VENCIDA DEVE SER CONDENADA NO PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS, TODAVIA, NÃO É CONDENADA NO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS, PORQUANTO A PARTE ADVERSA NÃO 

FOI PATROCINADA POR ADVOGADO. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, tornando definitiva a liminar concedida (ID n° 1036535), 

DECLARANDO INEXISTENTE O DÉBITO referente aos contratos n° 

0233955373 e 0234010110, ambos no valor de R$1.433,51 (um mil 

quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e um centavos) e contrato 

n.º 0231610034, no valor de R$ 647,25 (seiscentos e quarenta e sete 

reais e vinte e cinco centavos), de consequência, CONDENO a requerida 

ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação 

(art. 405 do C.C), e correção monetária pelo INPC, à partir desta data. Por 

fim, condeno a requerida, ao pagamento das custas processuais e 

honorários sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. P.R.I.C. 
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Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001935-47.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FRANKLIN PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA PROCESSO N.º 1001935-47.2017 AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

ASSISTENCIAL “BPC/LOAS” COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

REQUERENTE: LUZIA FRANKLIN PEREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS VISTOS, ETC. LUZIA FRANKLIN 

PEREIRA ajuizou a presente AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA ASSISTENCIAL “BPC/LOAS” COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS. Narra a inicial, que a requerente é portadora de 

lombociatalgia longa data (tc cm hérnia discal e osteartrose) e obesidade 

mórbida, CIDS M54.5/M 53,1/M19/E66, tendo requerido o beneficio 

assistencial na data de 01.11.2016, que foi indeferido. Diz que a autora 

conta hoje com 155 Kg e não consegue dar 10 passos, devido as fortes 

dores, que os membros da família é somente ela e um filho menor de 

quatro anos de idade, que atualmente encontra-se desempregada, sem 

condições de arcar com as despesas básicas para a mantença da família. 

Assim, requer a concessão do benefício previdenciário disposto na Lei 

8.742/93, que garante 01 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora 

de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Com a exordial 

vieram os documentos. A inicial foi recebida Id nº 8066153, determinando 

a produção antecipada de provas, realização de estudo social para 

averiguar a alegada situação de miserabilidade da parte, bem como exame 

médico pericial, postergando a análise da liminar após a juntada dos 

laudos, determinando em seguida a citação do INSS. Devidamente citado, o 

requerido ofertou contestação, conforme Id nº 9249838, pugnando pela 

improcedência da ação. Juntou quesitos bem como documentos. A 

Impugnação a contestação foi apresentada, rebatendo os argumentos 

lançados pela parte ex-adversa, ratificando os termos da peça inicial, Id nº 

10217106. O Laudo Pericial Médico foi juntado sob o Id nº 10201786. O 

Estudo Social foi juntado sob o Id nº 10041033. A parte autora se 

manifestou acerca dos laudos pericial e social, conforme Id nº7 10218093, 

requerendo a procedência da ação. Devidamente intimado, o requerido, 

até a presente data não se manifestou. Efetuado o pagamento dos 

honorários do perito (Id nº 10483769. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relato. Fundamento. Decido. Como dito, cuida-se de AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

ASSISTENCIAL “BPC/LOAS” COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, tendo 

as partes acima qualificadas. Pois bem. A Constituição Federal, no seu art. 

203, incisos I a V, asseguram assistência social por meio da concessão 

de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso 

que comprovem não possuir meios de prover à manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, sendo tal benefício regulamentado pela Lei 

Orgânica da Assistência Social - LOAS. Vislumbra-se que a controvérsia 

reside basicamente na comprovação da incapacidade da requerente, bem 

como da falta de condição de prover seu próprio sustento ou de tê-lo 

provido por sua família, nos termos do art. 20, § § 2º e 3º da Lei 8.742/93, 

verbis: Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. § 1o 

Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. § 2o 

Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, 

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. § 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa 

com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. Assim, diante do pedido 

manejado pela autora, há necessidade de se verificar a existência dos 

requisitos para concessão do pleito formulado. Para comprovação da 

incapacidade da autora, foi juntado aos autos os atestados e exames 

médicos e requisição de remédios, conformes Ids ns 7250564, 7278751, 

729365, 7335021, 73335492, 7336176 e 7336487, além disso, pelo laudo 

médico pericial, juntado sob o Id nº 10201786, concluiu-se que a autora é 

portadora de doença CIDs M545, M531, M19 e E66, sem tratamento 

possível, resposta ao quesito 01, possuindo mobilidade da pélvis com 

deficiência grave, b7603.3, função de apoio dos membros inferiores com 

deficiência grave, s76002.3 e estrutura da coluna lombar também com 

deficiência grave, conforme resposta ao quesito 02. Diante do exposto e 

através da análise minuciosa do laudo médico pericial acostado aos autos, 

depreende-se portanto, que a parte autora encontra-se atualmente 

incapacitada de forma total e por prazo indeterminado para as tarefas 

diárias, em razão de sua doença, desde fevereiro de 2016 (respostas aos 

quesitos de ns 04). Comprovada a incapacidade do requerente, resta 

agora verificar sua condição de miserabilidade. Conforme se extrai da 

constatação socioeconômica realizada, Id nº 10041033, o núcleo familiar 

da requerente é composto por 02 (duas) pessoas, quais sejam: a 

requerente (com 44 anos de idade) e analfabeta e desempregada e seu 

filho, com 04 (quatro) anos, sendo que a requerente não possui renda, 

recebendo apenas valor de R$ 124,00, do Programa Bolsa Família, deste 

modo, possuem renda per capita bem menor que ¼ do salário mínimo. 

Ainda, mesmo que a renda per capita familiar da autora fosse superior a ¼ 

do salario mínimo, o que não é o caso, seria plenamente possível o 

reconhecimento da hipossuficiência do núcleo familiar da autora por 

outros meios dentro do contexto fático. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 

Federal, analisando a Reclamação nº 4374, entendeu pela 

inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei8.742/1993, por 

considerar que o critério da renda familiar mensal per capita inferior a um 

quarto do salário mínimo está defasado para caracterizar a situação de 

miserabilidade. Com relação à matéria, colha-se o seguinte julgado: 

PROCESSUAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIO ASSISTENCIAL 

CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 

7/STJ. 1. Nos termos do art. 20 da Lei8.742/93, alterado pela Lei 9.720/98, 

será devida a concessão de benefício assistencial aos idosos e às 

pessoas portadoras de deficiência que não possuam meios de prover a 

própria manutenção ou cuja família possua renda mensal per capita 

inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. 2. "A limitação do valor da 

renda per capita familiar não deve ser considerada a única forma de se 

comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover a própria 

manutenção ou de tê-la provida por sua família, pois é apenas um 

elemento objetivo para se aferir a necessidade, ou seja, presume-se 

absolutamente a miserabilidade quando comprovada a renda per capita 

inferior a 1/4 do salário mínimo" (...). (STJ - AGARESP - AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 262331, Segunda 

Turma, Rel. CASTRO MEIRA, DJE DATA: 25/02/2013). Assim, levando-se 

em consideração o conjunto probatório presente nos autos, entendo que a 

autora preenche os requisitos exigidos para a concessão do benefício, 

nos moldes exigidos pela Lei nº 8.742/1993: é pessoa deficiente e carece 

de condições dignas de sobrevivência, vivendo em situação de 

miserabilidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma 

do art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder benefício de 

prestação continuada da Assistência Social (LOAS), no valor de um 

salário-mínimo mensal à parte autora a partir do requerimento 

administrativo (01.11.2016, Id nº 7278362), já observada a prescrição 

quinquenal, bem como descontas as parcelas, por ventura, recebidas no 

curso da ação. Correção Monetária e Juros de Mora O Supremo Tribunal 

Federal já consolidou o entendimento de que a Lei definidora do percentual 

dos juros de mora e correção monetária, no caso, a Lei 11.960/09, tem 

natureza instrumental. Este entendimento foi firmado recentemente, 

quando apreciada a aplicação no tempo do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

introduzido pela Medida Provisória 2.180-35/01, a qual reduziu para 0,5% 

ao mês os juros de mora devidos pela Fazenda Pública para pagamento de 

vencimentos e verbas remuneratórias de seus servidores. E uma vez 

estabelecida a natureza instrumental da legislação referida, a sua 

aplicação no tempo submeteu-se ao princípio do tempus regit actum, ou 
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seja, passou a surtir efeitos em todos os processos em tramitação a partir 

da sua entrada em vigor. O Superior Tribunal de Justiça consolidou igual 

entendimento, alinhando sua jurisprudência com a da mais alta Corte. 

Nesta toada, a Lei 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, 

estabelecendo que os juros de mora e a correção monetária devem ser 

calculados com fulcro nos índices de correção da caderneta de 

poupança, apresenta idêntico caráter processual e, por consequência, 

também deverá reger-se pelo princípio de aplicação imediata, atingindo, 

pois, a partir de sua entrada em vigor, todos os processos judiciais 

pendentes, e aplicando-se, por consequência, ao caso ora em exame. 

Não se desconhece que o STF recentemente declarou a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção 

monetária (critério adotado pela Lei 11.960/09), nas ADIs 4357 e 4425. 

Ocorre que a decisão que modulou os efeitos das referidas ações fixou 

como termo final para aplicação da taxa referencial a data de 26 de março 

de 2015. A partir dessas premissas, a correção monetária e os juros de 

mora deverão ser calculados da seguinte forma: i) até 29/06/2009: a 

atualização monetária e incidência de juros moratórios contra a Fazenda 

seguiria a legislação vigente à época, ou seja: i1: atualização com base 

nos índices fornecidos pelos Tribunais. i.2: juros de mora de 1% ao mês a 

partir de 11/01/2003 e juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 (Transição 

para o novo código civil de 2002). ii) a partir de 30/06/2009 a 25/03/2015: 

(Data da entrada em vigor da Lei nº Lei 11.960/09, art.1-F da Lei nº 

9494/97) ii.1: a atualização monetária deverá ser realizada pela TR; ii.2: 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

iii) a partir de 25/03/2015: (Data da modulação dos efeitos das ADI´s 4357 

e 4425 pelo STF) iii.1: atualização monetária corrigidos pelo Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). iii.2: juros monetários nos 

mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. Em razão do 

princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários 

advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas, 

conforme entendimento da Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de 

previdência social. Sem condenação em custas e despesas processuais 

nos termos do art. 8º, § 1º da Lei 8.620/93. Deixo de proceder a remessa 

necessária dos autos a Instância Superior, posto que a decisão não está 

sujeita a reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC. Com 

o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo. 

P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, 15 de maio de 2017. GISELE ALVES 

SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 103253 Nr: 4303-89.2015.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Teixeira de Souza Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vision Net Segurança Eletronica Ltda - ME

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emiliano Candido Povoa - 

OAB:3.845/DF

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

apelada para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28950 Nr: 3383-28.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Thomeu S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:OAB 16.783/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da carta precatória 

de fls. 179/182.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 110982 Nr: 3000-06.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Maria José Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a expedição do Termo de 

Nomeação de Bens a Penhora expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84401 Nr: 3240-34.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duarte Pedroso de Almeida

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da informação do executado 

acerca do pagamento dos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84398 Nr: 3237-79.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Tusset

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da informação do executado 

acerca do pagamento dos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 3329-57.2012.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlitos Domingos Moura

 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, 

Priscila Stella Nogueira Munhoz - OAB:14276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12124/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 281 de 602



 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) da informação do 

executado acerca do pagamento dos RPVs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 111079 Nr: 3063-31.2016.811.0021

 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: MSF Lubrificantes Eirelli EPP, Morganny de Souza 

Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A, Luiz Teruo Matsunaga Junior - 

OAB:24233

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

apelada para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 9075 Nr: 1259-48.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Affonso Junqueira Franco Neto

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Leopoldino 

- OAB:OAB/MT 14.291-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista a devolução da carta precatória 

acostada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1012248 Nr: 3448-13.2015.811.0021

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: José G. Q. da Silva & Cia. Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Thoma Martins de Paula 

- OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

apelada/requerida para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze dias, nos termos 

do artigo 1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 116567 Nr: 6551-91.2016.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hilario Kleinebing

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

apelada para, querendo, colacionar suas contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto, no prazo de 15 (quinze dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 32937 Nr: 1943-60.2010.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Pedro Viana Neto,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87523 Nr: 1979-97.2013.811.0021

 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: Paulo Rogério Spada

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane do Couto Spada - 

OAB:OAB/AC 3805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tratam-se os presentes autos de ação contra a Fazenda Pública, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Intimada do pleito de cumprimento de sentença, a Fazenda Pública 

apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

 Analisando as normativas de regência, vemos que referida impugnação 

detém efeito suspensivo ope legis.

 Assim entendemos pois, como é cediço, as sentenças que reconhecem a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública 

somente podem ser cumpridas, conforme dita a Constituição Federal 

(artigo 100), por meio de precatórios ou requisições de pequeno valor.

 Por sua vez, o artigo 535, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 

especifica que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir:

(...)

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno 

valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do exequente.

 Analisando referida regra, o que se verifica é que o precatório ou a 

requisição de pequeno valor somente pode ser expedida nos casos de 

ausência de impugnação ao cumprimento de sentença, ou no caso de 

improvimento desta.

 Assim, havendo a interposição de impugnação por parte da Fazenda 

Pública, recebo-a em seu efeito suspensivo.

 Determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se.

 Após, venham-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91641 Nr: 1253-89.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena, Sélio Klein, Neuci Erig 

Klein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:OAB/MT 18603-B, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A/ MT, Maria Amelia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:27109/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT
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 Defiro o pedido de fls. 120/121 e determino a suspensão do presente feito 

pelo prazo de 06 (seis) meses, para que seja efetivada a venda particular 

do bem penhorado, devendo este juízo ser informado de qualquer 

intercorrência no decorrer de tal prazo.

 Intimem-se as partes.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 31474 Nr: 474-76.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilnei Paixão de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nemias Batista Pereira - 

OAB:OAB/MT 4544 -B, Wolcer Freitas Maia - OAB:18397-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Costa Ferraz - 

OAB:271.481-A SP, Daniela Magagnato Peixoto - OAB:235508/SP, 

Douglas Augusto Fontes França - OAB:278.589 SP, Gustavo Amato 

Pissini - OAB:13842-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação dos advogados da partes 

para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do processo e 

requeira o que entender de direito, em termos de prosseguimento do feito, 

tendo em vista a juntada do laudo pericial às fls. 637/677.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 33734 Nr: 2744-73.2010.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naides Alves Sobrinho da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença.

 Intime-se a Fazenda Pública Municipal para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 910, da 

Lei 13.105, de 16 de março 2015, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 85, § 7º, do diploma legal em apreço.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107664 Nr: 1144-07.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus de Morais Chaves, Wilson Pereira 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 63 e determino que seja renovada a citação e 

intimação dos executados, devendo ser expedida carta precatória para os 

endereços indicados na inicial.

 Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do oficial de 

justiça para a prática dos atos determinados na presente decisão, e 

considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código de 

Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas de 

atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil.

 Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 93771 Nr: 2978-16.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simião Ribeiro da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 19787 Nr: 2916-20.2007.811.0021

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renovaveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Gomes de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joaquim Correa de Lima - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Costa Gomes - 

OAB:OAB/GO 24.624, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 Em sua ulterior manifestação nos autos, o exequente postulou, 

novamente pela suspensão da execução, eis que estaria em curso 

procedimento administrativo para o parcelamento do crédito tributário.

 Assim, nos termos da decisão de fls. 158, determino, a partir da data do 

requerimento, nova suspensão do presente feito pelo prazo postulado 

pelo exequente.

 Proceda à Secretaria a anotação sistêmica de tal suspensão e o seu 

prazo.

 Transcorrido o prazo sem manifestação, independentemente de nova 

deliberação, intime-se o exequente para manifestar-se.

 Após a intimação do exequente, não sendo nada requerido no prazo de 

10 (dez) dias, determino, por analogia ao artigo 40, parágrafo 2º da lei n.º 

6.830/90, o arquivamento (arquivo definitivo) dos autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 104794 Nr: 5127-48.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fattoria Comercio e Rep. De Produtos Agropecuarios 

Ltda - EPP, Michele Gewehr Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Sotta Bortolucci

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:46416/GO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista o teor da certidão da oficial de 

justiça de fl. 59.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 4532 Nr: 44-28.1990.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcides Cecatto, Antônio Ceccatto

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 
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Silva Bensi - OAB:4456, Paulo Cesar de Toledo Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 2311

 (...)Forçoso então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que somente o recurso 

cabível na hipótese tem o condão de devolver a outro órgão jurisdicional a 

competência funcional para avaliar se realmente houve error in 

procedendo ou error in judicando.Eventual entendimento fático ou jurídico 

explanado pelo órgão jurisdicional de piso somente pode ser revisto no 

âmbito recursal pelo grau de jurisdição superior.Outrossim, não 

verificando este órgão jurisdicional qualquer vício que macule o provimento 

exarado, recebo os embargos – por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe 

provimento.Sem custas, nos termos do artigo 1.023 caput do Código de 

Processo Civil.Deixo de condenar as partes em honorários advocatícios 

na presente fase processual, eis que incabíveis.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.: 101377 Nr: 3026-38.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Riama Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda., 

Fabio Ribeiro Borges Junior, Fabio Ribeiro Borges, Geisa Maria Garcia 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado das partes, 

para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do(a,s) avaliação dos imóveis realizadas 

que se encontra(m) juntado(s) à fl. 236 dos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107234 Nr: 937-08.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Paulo Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)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.: 102276 Nr: 3627-44.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helia Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Leite Serafim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que medidas úteis ao prosseguimento do feito, em 

termos de prosseguimento do feito, nos termos da decisão de fl. 67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 11517 Nr: 1320-69.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Cattani, Terezinha Cattani, Enio 

Gewehr, Erida Hollas Gewehr

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT, Dianary Carvalho Borges - OAB:6.445-A MT, Rafael 

Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 35408 Nr: 7-63.2011.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Hilmo José Neuberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos da Silva Junior - 

OAB:21.723/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Corrija-se o registro, a distribuição e autuação do presente feito, para 

constar no sistema APOLO/TJMT que trata-se de ação em fase de 

cumprimento de sentença – pedido fls. 525/532.

 Por consequência, determino a intimação do devedor, para efetuar o 

pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 

10% (dez por cento) e honorários de advogado no patamar de 10% (dez 

por cento), nos termos do art. 523, parágrafo 1º, do CPC e 

prosseguimento do feito com a expropriação de bens.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 37638 Nr: 2240-33.2011.811.0021

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRICASE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Peças Araguaia Ltda., Cleusa 

Souza Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enimar Pizzato - OAB:OAB/PR 

15.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

autora para que, no prazo de 10(dez) dias, promova o andamento do 

processo e requeira o que entender de direito, em termos de 

prosseguimento do feito, tendo em vista as informações relativas à carta 

precatória acostada às fls. 125/128.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 14381 Nr: 1322-05.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóves Arnoldo Jost

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

- OAB:16.691-A/ MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 Defiro o pedido de sobrestamento pelo prazo requerido às fls. 156/157.

 Após decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente 

independente de nova intimação sob pena de arquivamento.

 Havendo manifestação ou certificado o respectivo decurso de prazo, 

retornem-me conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1085 Nr: 653-93.1999.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irno Bassani, Celso Bassani

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

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Henrique Rodrigues - 

OAB:OAB/GO5309

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 15751 Nr: 2688-79.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Luiz Dallabrida, Luciana Brito Medrado 

Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - 

OAB:43.638 SP, Rafael Beraldo Barros - OAB:12.970 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento 

do feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 91784 Nr: 1368-13.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Faeda, Jair Carlos Criveletto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Henrique de Freitas Carvalho, Otávio 

Henrique Mendes de Carvalho, Luis Fernando Mendes de Carvalho, Karina 

Helga Turcio de Carvalho, Sueli Mendes de Carvalho, Silvia Lucia Arantes 

de Carvalho, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Araguaia - Sicredi Araguaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo de Souza Stefanone 

- OAB:OAB/SP 127.390, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, 

Laércio Faeda - OAB:3589-B, Patricia Aline Ramos - OAB:7.203/MT

 (...).Em razão da constrição narrada, a executada compareceu perante 

este juízo, sustentando a impenhorabilidade e necessidade de desbloqueio 

do montante mencionado, por ser oriundo de salário (fls. 

221/225).Vieram-me os autos conclusos.É o relatório do necessário. 

Passo à decisão.O artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.382/06, especifica que:Art. 833. 

São impenhoráveis: (...)IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o;O regramento em testilha qualifica 

como impenhoráveis as quantias financeiras oriundas de proventos 

salariais, justificando-se como proteção legal da natureza alimentar da 

verba em questão, o que não se amolda à hipótese dos autos.Inicialmente 

porque os valores constritados são oriundos de conta corrente e, não de 

conta salário consoante arguido pela executada.Não obstante, é possível 

verificar pelos extratos juntados, que a executada movimenta valores 

diversos em tal conta denotando não se tratar de conta destinada única e 

exclusivamente ao recebimento de proventos salariais.Isto posto, julgo 

totalmente improcedente o incidente de fls. 221/225, para DECLARAR 

penhoráveis os valores bloqueados via sistema BACENJUD.Converto a 

indisponibilidade em penhora e, por consequência, promovo nesta data a 

transferência eletrônica da importância bloqueada para conta 

única.Intime-se a exequente, a requerer o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, consignando para cumprimento o prazo de 05 

dias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107219 Nr: 932-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Dante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, Jose Ercilio de Oliveira - OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araújo - 

OAB:OAB/MT 3572

 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000608-42.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES PAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL GABRIELLI MELLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000608-42.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: RAFAEL 

FERNANDES PAES Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. 

Intimado à emendar a inicial, apresentara ele o seu comprovante de 

rendimentos. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 
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comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Outrossim, o artigo 98, parágrafo 5º do Código de Processo 

Civil é específico ao dispor que: § 5o A gratuidade poderá ser concedida 

em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na 

redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento. No caso dos autos, pelo menos neste 

inicial momento processual, mister se faz a concessão do benefício 

somente para, nos termos do artigo 98, parágrafo 1º, inciso I, excluir a 

parte requerente do pagamento das custas e taxas judiciárias, eis que 

pelos documentos constantes nos autos não há como auferir, à fundo, a 

necessidade de concessão do benefício para outras despesas 

decorrentes do processo. Diante de todo o exposto, concedo ao 

requerente, nos termos do Código de Processo Civil, os benefícios da 

justiça gratuita somente no que tange ao pagamento das custas 

processuais e taxa judiciária, ressalvada a possibilidade de, a qualquer 

momento e em qualquer fase processual, ser o benefício em questão 

revisto, em decorrência de eventuais elementos que indiquem situação 

adversa. Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 

783 da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e 

tendo o exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o 

título executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do 

artigo 238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do executado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 (três) 

dias (artigo 827, parágrafo 1º) ou, se for o caso, a apresentação de 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 915 caput). O 

termo inicial para o pagamento será aquele previsto no artigo 829 caput 

(três dias a partir da citação), enquanto o termo inicial para a 

apresentação dos embargos será o do artigo 231 do Código de Processo 

Civil, excluído, no presente caso, a benesse do artigo 229 do diploma 

citado. Acaso intencione o executado apresentar embargos à execução, 

deverá fazê-lo por meio de distribuição por dependência ao presente feito, 

o qual será autuado em apartado, devendo a resistência ser instruída com 

cópias das peças processuais relevantes. Fixo desde já os honorários 

advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do montante do débito, a par 

do que preceitua o artigo 827 do Código de Processo Civil, patamar este 

que será reduzido pela metade no caso de tempestivo e integral 

pagamento (artigo 827, parágrafo 1º) ou elevado até o montante de 20% 

(vinte por cento) no caso de rejeição dos embargos ou se houver 

significativa dificuldade no atingimento da finalidade do procedimento, 

considerando para tal o trabalho realizado pelo causídico representante do 

exequente. Não sendo verificado nos autos o recolhimento das custas do 

oficial de justiça para a prática dos atos determinados na presente 

decisão, e considerando que, de acordo com o artigo 82 caput do Código 

de Processo Civil, é dever da parte antecipar o pagamento das despesas 

de atos por si requeridos, determino que seja o requerente intimado da 

presente decisão, salientado que, se houver necessidade da prática de 

ato por meio de oficial de justiça e não for o requerente beneficiário da 

gratuidade judiciária, deverá comprovar nos autos o recolhimento das 

custas no prazo descrito no artigo 218, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil, sob pena de não expedição do mandado e extinção do 

processo nos termos do artigo 290 caput do Código de Processo Civil. 

Saliento que o valor da diligência e os parâmetros para o seu cálculo 

encontram-se claramente delimitados na Portaria 14/2016, da Diretoria de 

Foro da Comarca de Água Boa, datada de 05 (cinco) de Abril de 2016, 

sendo que em relação aos processos distribuídos por meio do sistema 

PJE, o campo “número identificador” deve ser preenchido com a 

numeração que convencionou-se chamar de “máscara do processo”, que 

corresponde aos 03 (três) números antes do dígito, acompanhado dos 02 

(dois) números posteriores, sendo que o parâmetro é o número único do 

processo (Ex.: no processo n.º 1000123-45.2017.811.0021, o número 

identificador seria 12345). Cumpra-se. Água Boa, 29 de junho de 2017 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 20578 Nr: 3634-17.2007.811.0021

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Germano Sukadolnik, João Lemos Teixeira da Silva, Julio 

Jose Lemos Silva, Gilberto Elmor Colussi, Marcia Vilma Calil Colussi, Marina 

Pera Teixeira da Silva, Mari Angela Alves Lemos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aires Vigo - OAB:84934, 

Gustavo Alves Montans - OAB:148104/SP, Ricardo Zancanaro - 

OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Jesus Gonçalves 

Faleiro - OAB:OAB/MT 5048, Mauricio Suriano - OAB:190293, 

Roberto Brocanelli Corona - OAB:83471

 Em manifestação conjunta apresentada pelas partes (fls. 847/850) foi 

noticiada a composição extrajudicial acerca do objeto desta demanda, 

requerendo a homologação, bem como a extinção do processo.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

A demanda veicula discussão sobre direitos disponíveis em que se revela 

cabível às partes firmarem compromisso (judicial ou extrajudicial).

Em análise à composição firmada entre as partes (fls. 847/850), denota-se 

que a avença foi firmada em observância à validade do negócio jurídico, 

como estabelece o art. 104 do Código Civil, devendo ser homologado por 

este Juízo.

 Ante o exposto, este Juízo HOMOLOGA por sentença a transação 

celebrada entre as partes (fls. 847/850), para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, alínea “b” c/c art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas e honorários advocatícios na forma convencionada.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

necessárias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-64.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NAIRTON MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARQUE DA SILVA ALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA WEIRICH (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 22/06/2018 Hora: 15:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000669-63.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2018 Hora: 12:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-48.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2018 Hora: 12:45 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2018 Hora: 13:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO BINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 
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JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2018 Hora: 13:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-85.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA MILKEWICZ ERCICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2018 Hora: 13:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR GOMES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 29/06/2018 Hora: 14:00 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001418-17.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANELYSE LEIGH CORDEIRO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para requerer a execução da sentença no de 15 (quinze ) dias. 

ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001697-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ASSIS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001697-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

DE FATIMA DE ASSIS MACHADO Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-34.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLERES CRISTINA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001682-34.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLERES 

CRISTINA GOMES BARBOSA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001461-51.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON BIBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001461-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANDERSON BIBERG Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-18.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERRAZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001405-18.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JANAINA FERRAZ DE ARRUDA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 
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efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-06.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001367-06.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAUDELINA PASSOS QUEIROZ Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME CORREIA EVARISTO OAB - GO0033791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000398-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

IVANILDE FARIAS DA SILVA Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – que no 

presente caso, conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a 

inclusão de seus termos no sistema informatizado PJE/TJMT – somente 

pode o juiz alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou 

erros de cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os 

embargos tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível 

efeito infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento 

de regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir 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. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 
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encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intimem-se. Cumpra-se. Água Boa, 15 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 87079 Nr: 4914-74.2017.811.0020

 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: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCY RODRIGUES DE OLIVEIRA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente CNGC e provimento 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para

para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento da diligência do 

oficial de justiça no valor de 03 (três reais) por quilômetro rodado, 

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 citação e busca apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 51345 Nr: 542-58.2012.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOÍSA MARIA DE RESENDE - 

OAB:19209-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 51345

Vistos, em correição.

Ante a manifestação Ministerial de fls. 108/110, REVOGO o encerramento 

da instrução processo, haja vista que o Requerente não foi devidamente 

intimado para a audiência que se realizou às fls. 67/70, bem como a 

necessidade realizar a oitiva da menor.

 Assim, DETERMINO:

 I – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de julho de 

2018 às 13h00min (Horário Oficial do Estado), DEVENDO a Senhora 

Gestora providenciar o necessário, inclusive expedição de CARTA 

PRECATÓRIA;

 II – Intimem-se as partes para que, se desejando, arrolar testemunhas, 

devendo apresentar o rol no prazo de até 30 (trinta) dias antes da 

realização da audiência designada, sob pena de preclusão;

 III – Intimem-se as testemunhas já ouvidas às fls. 67/70, para que se 

possibilite ouvi-las novamente;

IV – requisite dos profissionais cadastrados nesta Comarca a realização 

de relatório psicossocial com a Requerida, devendo apresentar até 10 

(dez) dias antes da realização da audiência designada; em relação ao 

Requerente, encaminhe carta precatória para sua intimação, bem como 

para que o Juízo Deprecado determine a realização de relatório 

psicossocial com o mesmo, consignando o prazo de 15 (quinze) dias para 

cumprimento, diante da proximidade da audiência designada.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

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.: 57941 Nr: 818-21.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN FERREIRA DA SILVA -EPP, ARLAN 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria na qualidade de procurador da requerente, intimado 

a comparecer perante a este Juízo, na sede desta comarca, no dia 31 de 

julho de 2018, às 12:00 horas (horário oficial de Mato Grosso), para 

audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 88378 Nr: 5316-58.2017.811.0020

 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): LEVI ALVES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamento S.A., em face de Levi Alves Sobrinho.

Antes mesmo de recebida a inicial, o requerente em Ref. 04 manifestou 

pela extinção do feito, visto que o requerido adimpliu com sua obrigação 

administrativamente.

Quanto ao requerimento de expedição de ofícios ao Serasa e 

Ciretran/Detran, INDEFIRO o pedido, visto se tratar de encargo do credor, 

conforme dispõe a Súmula 548 do STJ.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro 

no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 15 de maio de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33714 Nr: 1249-60.2011.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMM, GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Código nº33714

Vistos, em correição.

 Nomeio a D. Advogada Nelci Andrea dos Santos como ptrona do 

Requerido, devendo esta ser intimado para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal.

Na sequência, intime-se a Parte Requerente para se manifestar acerca da 

contestação.

Por fim, determino a realização de novo estudo psicossocial, uma vez que 

o último estudo foi realizado há mais de 5 (cinco) anos.

Após, dê-se vistas ao Ilustre Membro do Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 26 de março de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 33714 Nr: 1249-60.2011.811.0020

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FMM, GMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 45.

 Cite-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 24552 Nr: 2040-34.2008.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACY MENDES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte requerida, nos termos da CNGC, para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de desistência acostado à 

fl. 141 (artigo 485, § 4º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 9 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 15718 Nr: 1779-74.2005.811.0020

 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: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NÉRI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o INSS, nos termos da CNGC/MT, para se manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da atualização do cálculo acostado à fl. 

215 (art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 9 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 12255 Nr: 2129-96.2004.811.0020

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA RIBEIRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN 

- OAB:5734/Mt

 Vistos.

1. Em consulta ao sistema BACENJUD, verifiquei que, à época do bloqueio, 

o Juiz que jurisdicionava o feito, não efetuou a transferência do valor para 

a conta única do Poder Judiciário, razão pela qual, foi possível realizar o 

desbloqueio da aludida quantia, conforme recibo de protocolamento de 

ordens judiciais de transferências, desbloqueios e/ou reiterações para 

bloqueios de valores em anexo.

2. No mais, AGUARDE-SE a devolução da carta precatória expedida às fls. 

440/441.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 9 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 52694 Nr: 2124-93.2012.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BARBOSA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARTINS DE MELO - Espólio, Olivia 

barbosa de Melo - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTHON BARBOSA PADILHA 

DE MELO - OAB:3.531/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VASCO REZENDE SILVA - 

OAB:9592/GO

 Vistos.

1. INTIMEM-SE os herdeiros, via DJE, para se manifestarem, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca do pedido de levantamento de valores de fls. 

780/781 (art. 9º, CPC/2015).

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 9 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 60495 Nr: 2852-66.2014.811.0020

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18.606-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. EPAMINONDAS DUARTE, qualificado(a) nos autos e por meio de 

advogado constituído, requer o Cumprimento de Sentença – Obrigação de 
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Pagar Quantia Certa em desfavor da Fazenda Pública Federal (INSS).

2. Dessarte, preenchidos os requisitos legais gerais e especiais do artigo 

534 do CPC/2015, RECEBO a petição sub examine.

3. Determino a regular INTIMAÇÃO da parte executada na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta), na forma do artigo 535 do CPC/2015.

4. No que tange a obrigação de fazer correspondente à implantação do 

benefício previdenciário à parte exeqüente, DEFIRO tal pleito, uma vez que 

no bojo do provimento jurisdicional, consta a determinação de pagamento 

do referido benefício.

6. Desse modo, DETERMINO a imediata implantação do benefício, em favor 

do Exeqüente, sob pena de multa diária, cominada em caso de 

descumprimento da obrigação, no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais), 

sem prejuízo de outras sanções civil, administrativa ou penal, fixando 

como termo inicial para contabilização da multa o dia posterior ao último dia 

do prazo para oferecimento de embargos, caso estes não sejam aviados, 

ou o dia seguinte da prolação de sentença nos embargos, caso estes 

venham a ser apresentados pelos executados.

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 14 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 93837 Nr: 1703-93.2018.811.0020

 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): VILIOMAR CARRIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos.

1. DEFIRO o pedido de ref. 16, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias 

para a parte requerente se manifestar nos autos.

2. INTIME-SE.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 14 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59496 Nr: 2070-59.2014.811.0020

 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: RAINHA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, Paulo Roberto Canhete Diniz - 

OAB:13239-A/MT

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte devedora, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 

com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se 

não tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas 

hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, 

no prazo de 15 (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, bem como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

2. Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, CERTIFIQUE-SE 

e EXPEÇA-SE, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

3. Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC/2015, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados.

 4. DETERMINO a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para 

conversão da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja 

certificado a existência de custas pendentes.

 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 14 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76456 Nr: 4388-44.2016.811.0020

 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: JERONIMO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILMA PEREIRA FELIZARDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 40, bem como os demais documentos 

juntados retro.

Alto Araguaia - MT, 15 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010212-47.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SEVERINO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010212-47.2013.8.11.0020. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCOS SEVERINO DE FREITAS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante 

requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia 

certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será 

realizada em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000059-35.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA NEVES E SILVA OAB - MT12662/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

AGEMED SAUDE S/A (EXECUTADO)

UNIMED DE MARILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
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(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

MARINO MORGATO OAB - SP37920 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000059-35.2017.8.11.0020; Valor causa: R$ 36.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[BANCÁRIOS]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: KLEIA FARIAS DA COSTA ALVES 

Parte Ré: EXECUTADO: AGEMED SAUDE S/A, UNIMED DE MARILIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos. 1. No presente caso, a parte reclamante 

requereu a Execução de Sentença - procedimento executório, por quantia 

certa (art. 523 do NCPC), que depende de intimação, cuja penhora só será 

realizada em caso de não pagamento do débito, depois de decorrido prazo 

de 15 (quinze) dias, a partir do qual se imporá multa de 10% sobre a 

condenação pela falta de pagamento (Súmula 18 da Turma Recursal Única 

do Estado de Mato grosso). 2. Ante ao exposto, INTIME-SE à parte 

executada para pagar o valor do débito fixado na sentença, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de penhora e multa (art. 523, § 1º do NCPC), 

podendo impugnar a execução no mesmo prazo, nos termos do art. 525 

do NCPC, e cumprir a obrigação de fazer ali estabelecida. 3. Intimem-se. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-47.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. DE FREITAS PNEUS - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DA COSTA MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000097-47.2017.8.11.0020 REQUERENTE: I. P. DE FREITAS PNEUS - EPP 

REQUERIDO: ANTONIO JOAO DA COSTA MARQUES Vistos. A parte 

autora alega que possui um credito de R$ 6.707,00 (seis mil setecentos e 

sete reais) a receber da reclamada em razão das notas fiscais de vendas 

de produtos. Em contestação, a reclamada difere do valor proposto, 

aduzindo sua impossibilidade no pagamento da dívida em razão de 

dificuldades financeiras, bem como cobrança de juros de forma indevida. 

É o sucinto relatório. 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. Em que pese a 

alegação da parte ré quanto sua condição financeira, esta confessa o 

negócio jurídico travado junto a parte reclamante, merecendo assim sua 

condenação pelo inadimplemento dos produtos adquiridos. Dessa forma, 

com base na alegação da reclamada, sem que demonstrasse por qualquer 

outra via documental o adimplemento dos produtos adquiridos, imperiosa a 

sua condenação no valor de R$ 6.707,00 (seis mil setecentos e sete 

reais). Assim, tenho que uma vez afirmado pela parte autora o não 

recebimento do credito, cumpria a ré provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da 

primeira, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, 

portanto, o pedido ser julgado procedente. 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 PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.707,00 (seis mil setecentos e 

sete reais), a título de cobrança, a ser acrescido de juros de 1% a.m. 

incidente desde o vencimento do último cheque emitido (15/04/16) 

conforme planilha de cálculo (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária desde a citação. 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

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109756 Nr: 1583-57.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON ANDRADE DAMACENO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar sobre oficio de 

fls 58

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54337 Nr: 542-94.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARMANDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder ao 

requerente ANTÔNIO ARMANDO DA SILVA o benefício de aposentadoria 

por idade rural, desde a data da CITAÇÃO - 25/06/2012 – fls. 26/v, 

devendo ser subtraída eventual parcela já paga.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.Sem condenação em 

custas, em face da isenção da ré, que responderá, em razão da 

sucumbência, pelos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inc. I, 

do CPC, considerando-se como tal a soma das prestações vencidas até a 

sentença (Súmula 111 do STJ).Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000 (um mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inc. I, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101633 Nr: 2665-60.2015.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA APARECIDA BRANDÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BRIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal E HAJA VISTO QUE ATE A 

PRESENTE NÃO FOI LOCALIZADA A IMPUGNAÇÃO, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 
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sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136692 Nr: 2595-38.2018.811.0008

 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: IRANILDES AGOSTINHO FERREIRA, GRACE KELLY 

AGOSTINHO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS SANSÃO OLIVEIRA, OSVALDO 

VICTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando as circunstâncias trazidas nos autos, 

bem como o valor recebido mensalmente pela vítima, e a existência de 

dependente, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de deferir e fixar 

o valor da pensão mensal, em caráter provisório em R$ 1.050,84 (um mil, 

cinquenta reais e oitenta e quatro centavos), até ulterior decisão, devendo 

os Requeridos depositar na conta informada na fl. 21, até o dia 05 de cada 

mês. Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 01-08-2018, às 

12h30min, 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.INTIMEM-SE as autoras e CITEM-SE os 

requeridos, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que 

compareçam à audiência, acompanhados de advogado, informando-lhes 

que, o não comparecimento injustificado à audiência é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do 

CPC). Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com 

poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).Com as 

comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo conciliação, os requeridos 

deverão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a partir do 

primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do CPC), consignando-se 

que, o não oferecimento da contestação fará incidir os efeitos da revelia 

(art. 344, do CPC).Havendo na contestação qualquer das matérias 

elencadas no artigo 350 do CPC, INTIMEM-SE as autoras para replicar em 

15 (quinze) dias.Caso a audiência de mediação restar exitosa, à 

conclusão.Por fim, concedo as autoras os benefícios da gratuidade da 

justiça (art. 98, § 3º, do CPC). INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expeça-se o 

necessário. Barra do Bugres – MT, 14 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81087 Nr: 2744-44.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI CHAVES DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a Impugnação ao Cumprimento da sentença

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 80605 Nr: 2224-84.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORICO ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 55248 Nr: 1448-84.2012.811.0008

 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: ELOIZA LEAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) FEDERAL 

DO INSS-MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 47086 Nr: 3252-58.2010.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 84788 Nr: 900-25.2013.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES DA ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR BATISTA DAS VIRGENS - 

OAB:14004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 111373 Nr: 2505-98.2016.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação Negatória de Paternidade c/c Anulação de Registro Civil 

proposta por EDISON PEREIRA PRADO em face de JULIA CARDOSO 

PRADO, representado por sua genitora ELAINE CRISTINA MAGALHÃES 

CARDOSO, qualificada nos autos.

À fl. 41 foi determinado à parte autora recolher as custas processuais.

Devidamente intimado via DJE (fls. 43) parte autora deixou transcorrer o 
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prazo sem manifestar nos autos, conforme certidão de fls. 44.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil, in verbis: 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.

Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta a sanção prevista no precitado art. 290 do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

 Assim, ao teor do exposto, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

distribuição do presente feito, nos termos dos art. 290 do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Bugres - MT, 11 de maio de 2018.

 Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81246 Nr: 2914-16.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSE MENDES BALÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que não houve resposta em relação aos ofícios expedidos 

nos autos, determino o bloqueio de verbas públicas na conta do requerido, 

na forma do que determinado na decisão de fl. 129.

 Após, intime-se o fornecedor, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

forneça os dados bancários a fim de possibilitar a transferência do 

respectivo valor.

 Indefiro, por outro lado, o pedido de relação ao bloqueio de valores de 

novos medicamentos porque o feito encontra-se na fase de cumprimento 

de sentença, cuja fase não comporta inovação de pedidos.

 Às providências.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 15 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 82537 Nr: 4256-62.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por APARECIDO PIRES nos autos da presente ação que move 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, julgando o 

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

Civil.Revogo a liminar de fls.45/47.Condeno a parte autora ao pagamento 

de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a 

gratuidade processual que lhe favorece.Oportunamente, após o trânsito 

em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Barra do 

Bugres/MT, 09 de maio de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44200 Nr: 426-59.2010.811.0008

 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: Francelina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito do 

processo e JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação ajuizado por 

FRANCELINA DA SILVA em desfavor do INSTITUTO SEGURO SOCIAL – 

INSS.Revogo a tutela condida às fls. 42/43.Condeno a parte autora ao 

pagamento de eventuais custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, 

contudo, a gratuidade processual que lhe favorece.Oportunamente, após 

o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Barra do Bugres – (MT), 09 de 

maio de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 43751 Nr: 8-24.2010.811.0008

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447/SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR A CERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM 

INFORMAÇÃO DE NÃO PROCURADO DE FLS.93, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 131908 Nr: 7643-12.2017.811.0008

 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: ES, EDS, ANGELA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 136822 Nr: 2672-47.2018.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO GONÇALVES BERIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 
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OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que o 

autor visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo autor.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125420 Nr: 3890-47.2017.811.0008

 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: GILSON CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/O, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Trata-se de Ação Ordinária de Declaração Inexistência de Relação 

Jurídica/Inexistência de Débito, cumulada com Indenização por Dano Moral, 

ajuizada por Gilson Carlos Oliveira dos Santos em face da OI S.A, todos 

qualificados nos autos em epígrafe, requerendo, em síntese a declaração 

de inexistência de relação jurídica/Inexistência de débito que aduz serem 

indevidos, bem como a condenação da Ré no pagamento de verbas 

indenizatórias a título de indenização por danos morais a ele causados. 

Narra à parte Autora que em 13 de dezembro de 2010, o autor teve seus 

documentos pessoais extraviados. Alega que diante da perda dos 

documentos, foram feitas quatro dívidas em seu nome, sendo uma delas 

em desfavor da empresa ré no montante de R$ 68,28 (sessenta e oito 

reais e vinte e oito centavos). Considerando irregular e indevida a 

cobrança, bem como, irresignada com as restrições feitas perante os 

órgãos de proteção ao crédito, buscou o Poder Judiciário para tentar 

resolver a contenda requerendo a condenação da parte em indenização 

por dano moral. Em sua defesa a ré alega que não praticou ato ilícito, 

sendo devida a cobrança, bem como a negativação. Salienta que não 

houve falha em sua prestação de serviços, inexistindo responsabilidade 

reparatória. Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na 

exordial. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais 

de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação, passo a 

analisar o mérito. Trata-se de relação de consumo, na qual temos de um 

lado um consumidor e de outro o fornecedor. O artigo 17 do CDC equipara 

à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter sido 

vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço, ou 

seja, toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao 

consumidor para efeito da proteção conferida pelo CDC. Passam a ser 

abrangidos os chamados ‘bystander’ que são terceiros que, embora não 

estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo 

aparecimento de um defeito no produto ou no serviço, figurando a parte 

Autora nessa hipótese. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das 

normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um 

núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, 

enquanto tais. A parte autora alega que teve seus documentos pessoais 

extraviados, e logo após, foram realizados quatro dívidas em seu nome, 

com a consequente inscrição de seu nome no Cadastro de Proteção ao 

crédito, contudo, salienta que não é o autor da dívida, razão pela qual 

indevida é a cobrança recebida, assim como a inserção do nome do autor 

no Cadastro de Inadimplentes. A Demandada apresentou defesa alegando 

a regularidade de sua conduta e inexistir dano moral, mas não comprovou 

documentalmente suas alegações, negando, assim, reiteradamente sua 

responsabilidade sobre qualquer conduta. Cuidando a hipótese vertente 

de relação de consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve 

o ônus da prova ser invertido com base no art. 6.º, inciso VIII, da Lei 

n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte Autora. Tal inversão se 

baseia na necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. 

Apesar das alegações da empresa requerida, nada aponta a ciência e 

autorização do autor a terceiro para alienações. A simples alegação de 

regularidade da conduta, sem qualquer prova documental ou outra lícita, é 

impossível para a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da parte requerente. A Demandada limita-se a narrar fatos e 

apresentar a peça de bloqueio sem as provas necessárias. A sistemática 

da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Comprovados a conduta e o 

dano, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso 

demonstrada uma das excludentes. Ausente comprovação de culpa 

exclusiva da parte Autora, de terceiro (art. 14, §3°, do CDC) ou outras 

causas excludentes, o dano moral resta configurado e deve ser reparado. 

Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. A 

situação causou angústia e sofrimento na parte Autora, afetando o seu 

bem-estar psicológico, de modo que o dano moral afigura-se in re ipsa. Os 

fatos narrados na peça da parte Autora demonstram a ocorrência do dano 

imaterial, conforme suso apresentado. A conduta abusiva da Ré resultou 

em graves transtornos. O contexto retratado nos autos indica postura da 

Ré suficiente para gerar ofensa à honra. Ausência de solução 

administrativa, gerando sentimentos de frustração, lesão e impotência. 

Ausência de minoração dos efeitos da lesão após propositura da presente 

ação. No tocante ao valor da indenização, compete ao juiz se orientar pela 

denominada lógica do razoável e fixar o valor da indenização de acordo 

com o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, com as condições 

econômicas do causador do dano e do ofendido, em quantitativo 

consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do 

constrangimento sofridos, de modo a produzir eficácia pedagógica, inibir 

novas condutas idênticas da parte ofensora, e representar compensação 

à parte ofendida, sem, contudo, implicar em indevido enriquecimento. 

Quantum arbitrado que deve considerar os princípios atinentes à matéria e 

as particularidades do caso concreto, descaso na solução do problema, 

até porque, o dano moral viola direitos não patrimoniais, como a honra, a 

imagem, a privacidade, a autoestima, o nome, a integridade psíquica, 

dentre outros, consistindo em ofensa aos princípios éticos e morais que 

norteiam nossa sociedade, assim, reputa-se imperativa a imposição de 

sanção indenizatória moral ao requerido. Isso posto e o que mais consta 

dos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulados na exordial para: declarar a INEXISTÊNCIA dos DÉBITOS objeto 

da lide e determinar que a parte Ré se ABSTENHA de cobrá-los de 

qualquer forma, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação 
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do decisum, passando a contar tal prazo a partir do primeiro dia útil, 

inclusive, seguinte à data da intimação, sob pena do pagamento de multa 

cominatória equivalente ao TRIPLO do que exigir em desacordo, a incidir da 

data do descumprimento do termo ad quem; - condenar a parte Ré a 

COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) corrigido monetariamente, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da sentença. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas do processo, 

bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de 

cumprimento do julgado pela parte vencedora, no prazo de 6 (seis) meses, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124696 Nr: 3585-63.2017.811.0008

 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: CLAUDENICE CARDOSO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centraís Elétricas Matogrossenses S/A- Cemat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - 

OAB:17982/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 . Isso posto e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulados na exordial 

para condenar a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título 

de dano moral, o valor de 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido 

monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da sentença. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no 

art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em 

não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, 

no prazo de 6 (seis) meses, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 892-82.2012.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADALBERTO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 20. Isto posto e por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos formulados pela parte autora, e, por conseguinte, extingo o 

feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de 

Processo Civil. 22. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas do processo, que deverão corresponder ao valor a que se 

pretendia a título de indenização, bem como honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.23. Transitado em Julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe. 

P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 122807 Nr: 2500-42.2017.811.0008

 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: ALCINO GOMES DA SIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍULA LIMA RICARDO VIANA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/O, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 25. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação Monitória ajuizada 

pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial 

no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com acréscimos e juros 

moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento do 

respectivo título - artigo 397, do Código Civil. 26. Condeno o 

requerido/embargante ao pagamento das custas e despesas do processo, 

bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de 

Processo Civil.27. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase 

de cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.P.R.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85715 Nr: 1520-37.2013.811.0008

 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: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY BEZERRA DA SILVA ME, Jorcely 

Paula, WESLEY BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR A CERCA DA CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA COM 

INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO INSUFICIENTE FLS.77, NO PRAZO DE CINCO 

DIAS.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 37299 Nr: 3678-41.2008.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SABINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Autos: 3678-41.2008.811.0008 - Código: 37299.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I -

 Cuida-se de ação penal intentada em desfavor de Thiago Sabino de 

Moraes, qualificado nos autos, como incurso nas sanções penais do art. 

121, §2º, l, c/c artt. 14, ll, art. 121, §2°, l e lV, art. 211, todos do CPB e art. 

244-B do ECA.

O feito seguiu processamento com o recebimento da denúncia (fls. 

267/268) e, citado (fl.279), o acusado apresentou resposta à acusação 

(fl. 336) e, em seguida, incluso o feito em pauta (fls. 355/359), realizada a 

audiência de instrução e julgamento (fls. 378/383 e 429/434), foi o 

acusado pronunciado (fls. 571/576), o feito foi encaminhado ao Tribunal 

do Júri (fls. 590/595), realizado a sessão de julgamento (fls. 614/655), foi 

o acusado condenado (fls. 646/655), assim como transitou em julgado a 

sentença condenatória sem interposição de recursos (fl. 658) e expedida 

guia definitiva (fl. 659).
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Após o trânsito em julgado da sentença condenatória e arquivamento dos 

autos a defesa técnica peticionou pedido de desarquivamento dos autos 

solicitando revisão criminal para que se proceda com o afastamento da 

condenação do art. 121, §2º, l, c/c art. 14, ll, do CPB.

Os autos vieram à conclusão.

II -

 De início, cumpre explicitar que a revisão criminal é uma ação autônoma 

de impugnação, de competência originária aos Tribunais de Justiça.

 Assim, o pleito não merece acolhida, devendo este ser manejado junto ao 

Tribunal de Justiçado Estado de Mato Grosso, uma vez que o Código de 

Processo Penal, no título em que se regula a revisão criminal, discorre 

explicitamente que tal medida será processada e julgada pelo Tribunal de 

Justiça (Art. 624, CPP), sendo o requerimento distribuído a um relator e a 

um revisor (art. 625, CPP).

Diante do exposto, arquivem-se os autos.

Barra do Bugres/MT, 14 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136916 Nr: 2729-65.2018.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES GONÇALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:1119

 Autos: 2729-65.2018.811.0008 - Código: 136916.

DESPACHO

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia de mandado.

II – Para cumprimento do ato deprecado, designa-se o dia 07 de agosto de 

2018, às 13 horas.

III – Intimem-se a testemunha, bem como o Ministério Público.

IV – Comunique-se ao Juízo Deprecante.

Barra do Bugres/MT, 14 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 46915 Nr: 3081-04.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELISSANDRO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:OAB/MT 9823

 Posto isso, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, 

diante da absoluta ausência de indícios de autoria e/ou participação, 

julga-se improcedente a imputação formulada para o fim de 

IMPRONUNCIAR o acusado José Elissandro Rocha da Silva pelo fato em 

que figura como vítima Joilson dos Santos Lima.Proceda-se com baixas e 

anotações necessárias, comunicando-se ao Cartório Distribuidor Local e 

aos Institutos Federal e Estadual de Identificação.Recolha-se eventual 

mandado de prisão expedido.Expeça-se o necessário.Publique-se, 

registre-se, intime-se e se cumpra.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO 

MANDADO.Barra do Bugres/MT, 15 de maio de 2018.João Filho de Almeida 

Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 100505 Nr: 1953-70.2015.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RIBEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:OAB/MT 12.635, JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO - OAB:MT/ 

2320, MARIA JOSE DE ANDRADE GERALDES - OAB:MT/ 2671, WALDIR 

DE CALDAS RODRIGUES - OAB:6591

 Autos: 1953-70.2015.811.0008 - Código: 100505

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

I-

Cuida-se de ação penal promovida em desfavor de Mirian Ribeiro da Costa 

pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos I e IV do CPB.

 O feito seguiu processamento com o cumprimento da fase do art. 422 do 

CPP e designação da sessão de julgamento (fls. 1730/1734 e 1735/1740).

Posteriormente, a Defesa atravessou pedido de concessão de prazo de 

05 (cinco) dias para diligenciar acerca do endereço das testemunhas 

Junarlei Aparecida e Sérgio Martins, as quais não foram encontradas. 

Subsidiariamente, pugna pela substituição na hipótese do insucesso em 

localiza-las, bem como a acusada deu-se por intimada para a sessão do 

Júri (fls. 1845/1846).

 Logo após, pugnou pelo desarquivamento dos autos 

1141-96.2013.811.0008 – código 85166 e concessão de vista pelo prazo 

de 15 (quinze) dias fora da secretaria mediante carga para fins de 

reprodução de suas peças (fls. 1848/1849).

Vieram os autos conclusos.

II-

Defere-se, em parte, pedido de fls. 1845/1846 para, no prazo de 72h 

(setenta e duas horas), indicar endereços atualizados das testemunhas 

não encontradas, ressaltando que a sessão está designada para o dia 

24/05/2018.

Em caso negativo, autoriza-se a substituição das referidas testemunhas 

porque regulamentada pelo atual art. 451, inciso III do NCPC, aplicado 

subsidiariamente ao processo penal, por força do art. 3º do CPP.

Contudo, a Defesa deverá apresentar as testemunhas independentemente 

de intimação.

De outro lado, o pedido de desarquivamento dos autos 

1141-96.2013.811.0008 – código 85166 já foi deliberado por este Juízo no 

dia 16/04/2018, facultando o acesso à defesa técnica (fls. 1735/1740).

Expeça-se o necessário para a realização da sessão de julgamento 

designada para o dia 24/maio/2018, às 08:00 horas.

Ciência ao MPE.

Barra do Bugres/MT, 15 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 53338 Nr: 4090-64.2011.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES SEDANO DE PONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO - OAB:12976

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu DIONES SEDANO DE PONTES alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

agosto de 2018 às 15:00 horas, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.
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Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000913-65.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 15 de maio de 2018. Senhor(a) VALDECIR 

DOS SANTOS SILVA, Rua Pantaneira nº 684, 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 Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 18/06/2018 Hora: 14:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000913-65.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

VALDECIR DOS SANTOS SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A – EMBRATEL (CLARO TV) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, 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: 1000917-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SALES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13201576. "...ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, tendo em vista que o 

comprovante de endereço juntados pela parte reclamante não está dentro 

dos parâmetros estabelecidos (documento emitido no próprio nome da 

reclamante), impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

reclamante para emendar a inicial com o documento pertinente, ou 

documento que comprove relação de parentesco ou locatícia/comodato 

com a aludida pessoa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção". O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. PAULO ROBERTO MARTINS DA SILVA - Estagiário - Mat. 

25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000925-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13203316."...ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, tendo em vista que o valor da 

causa é superior ao valor do pedido, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial a fim de 

ajustar o valor da causa conforme o valor pretendido (art. 292, V, CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção..."O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000926-64.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13203758. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, tendo em vista que o valor da 

causa é superior ao valor do pedido, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial a fim de 

ajustar o valor da causa conforme o valor pretendido (art. 292, V, CPC), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

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

Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-49.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE KELLY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 13204118. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, tendo em vista que o endereço 

da parte Reclamante não existe Nº e visando facilitar intimações de forma 

exitosa em seu endereço, impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte reclamante para emendar a inicial trazendo algum ponto 

de referência de sua casa, bem como, apresentar seu número de telefone 

para melhor comunicação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção". O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Paulo Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000005-08.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA REJANE DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 

1000005-08.2017.8.11.0008. EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: MARIA REJANE 

DA SILVA Vistos etc. 1. INTIME-SE a parte executada na pessoa de seu 

advogado ou em não possuindo pessoalmente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 121,41 (cento e vinte e 

um reais e quarenta e um centavos), fixado no título executivo judicial, sob 

pena de ser acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Não havendo 

cumprimento espontâneo da condenação no prazo fixado, CERTIFIQUE-SE. 

3. Na sequência, INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar aos autos o cálculo sobre o valor atualizado da 

execução, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado do crédito. 4. Após, conclusos para análise dos demais 

pedidos. 5. No caso eventual pagamento sobre valor incontroverso, 

EXPEÇA-SE o competente Alvará. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Barra do Bugres – (MT), 15 de maio de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-56.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALCINO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O (ADVOGADO)

alisson de azevedo OAB - MT0012082A (ADVOGADO)

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIULA LIMA RICARDO VIENA DA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000157-56.2017.8.11.0008. REQUERENTE: ALCINO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: FABIULA LIMA RICARDO VIENA DA FONSECA Vistos etc. 

Primeiramente torno sem efeito o despacho lançado no Id. 12089159. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta no Juizado Especial Cível por 

ALCINO GOMES DA SILVA, em desfavor de FABIULA LIMA RICARDO 

VIENA DA FONSECA. Aduz o autor que, No presente caso, a Ré deixou de 

proceder ao pagamento à Autora do cheque, emitido em seu favor, que 

monta um total de R$ 1.935,00, atualizado, o qual não fora quitado pela Ré, 

fazendo assim, prova escrita da obrigação, de modo a se permitir o 

ajuizamento da presente Ação Monitória. Ajuizou ação requerendo o 

pagamento dos valores e a execução. Fundamento e decido. A ação 

monitória tem procedimento especial previsto no art. 700 e seguintes do 

Código de Processo Civil e, por isso, inadmissível no sistema do Juizado 

Especial Cível. Nesse sentido é a lição de Ricardo Cunha Chimenti: 

Havendo na legislação especial rito específico para determinados tipos de 

ações (adjudicação compulsória, ação demarcatória, etc), a fim de melhor 

atender às suas especificações, inviável se mostra o processamento 

destas pelo procedimento da Lei n. 9.099/95, sobretudo após a tentativa 

de conciliação... Também nesse sentido é o enunciado n. 8 do Fórum 

Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Brasil: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 

não são admissíveis nos Juizados Especiais”. De outro lado, o ingresso de 

ações no sistema dos juizados especiais cíveis sem a devida seriedade 

em muito vem contribuindo para o comprometimento da celeridade, na 

medida em que é necessária a disponibilização de funcionários para a 

prática de vários atos processuais tendentes à movimentação, inclusive, 

de arquivamentos. Nesse sentido é a jurisprudência: JECCMT-0006878) 

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 RECURSO 

INOMINADO - AÇÃO MONITÓRIA - RITO ESPECIAL E PRÓPRIO 

INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

- INCOMPETÊNCIA. O Juizado Especial é incompetente para o julgamento 

de ação monitória, porquanto esta possui rito próprio incompatível com o 

do Juizado. A propósito: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. RITO 

ESPECIAL E PRÓPRIO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. 

APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO". 

(Recurso Cível nº 71003657418, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 26.02.2013). Ainda: 

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO. Não é competente o Juizado Especial para o processamento da 

ação monitória, uma vez que esta possui rito próprio incompatível com o do 

Juizado. Jurisprudência dominante das Turmas. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO". (Recurso Cível nº 71003396694, Primeira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

08.06.2012). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: "Art. 46. O julgamento 

em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente 

do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença 

for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento 

servirá de acórdão". HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Nos termos do 

artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor 

da causa, em atenção aos critérios do artigo 20, § 4º, do CPC, observado 

o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, se for o caso. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Inominado nº 508/2013, 

Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. 

Hildebrando da Costa Marques. j. 08.08.2013, unânime, DJe 16.08.2013). 

Comportando a ação monitória rito especial, incompetente, portanto, o 

Juizado Especial para dirimir acerca da presente causa. Em face do 

exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, o que faço 

com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais. Sem custas. 

Barra do Bugres/MT, 15 de maio de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho 

Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 08/2018/DF

PEDRO DAVI BENETTI, meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, e na forma da lei.

Considerando o ofício n.º 153/2018 – DPE/MT, de 11/05/2018 no qual 

informa o afastamento do Defensor Público desta Comarca para usufruto 

de férias no período de 14.05.2018 a 20.06.2018, considerando ainda as 

constantes ;

Considerando o disposto no artigo 300 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso – CNGCJ/MT, torna público, 

para ciência dos interessados, a abertura de processo de credenciamento 

de Advogados interessados no exercício de atividade de defensoria 

dativa.

O requerimento do cadastro deverá ser feito pelo próprio interessado, 

acompanhado dos seguintes dados e documentos, nos termos do artigo 

301 da CNGCJ/MT:

I - a sua qualificação e o número da inscrição na Ordem dos Advogados 

do Brasil;

II - o endereço do escritório onde recebe intimações;

 III - certidão da Seccional da OAB atestando não haver impedimentos à 

sua atuação profissional;

IV - a área de atuação, destacando sua especialidade.

O cadastramento será feito gratuitamente entre os dias 16 a 25 de maio de 

2018, na sede do Fórum Local, sendo dispensada a apresentação 

imediata do documento constante no item III quando do recebimento do 

requerimento.

Deferida a inscrição, aquele que não apresentou a documentação 

necessária deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias.

Os deveres, garantias e vantagens da advocacia dativa encontram-se 

dispostos na seção 21 da CNGCJ/MT.

Os advogados credenciados serão remunerados por arbitramento de 

honorários pelo Juízo nomeante, fixados em URH (Unidade Referencial de 

Honorários Advocatícios), a serem custeados pelo Estado de Mato 

Grosso.

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 local de costume e publicado na forma da Lei, bem como encaminhado 
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à OAB/MT e órgãos de imprensa local.

 Campo Novo do Parecis – MT, 15 de maio de 2018.

Pedro Davi Benetti

Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 86577 Nr: 4861-37.2016.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT, DEFANT 

& DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33529 Nr: 293-85.2010.811.0050

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS BNG LTDA, 

DENI NAFEZ BAZI, CRISTIANO TIAGO OLIVEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENI NAFEZ BAZI, Cpf: 99767694153, Rg: 

152.1008-1, Filiação: Jeanette Nafez El Bazi, brasileiro(a), solteiro(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido CRISTIANO TIAGO 

OLIVEIRA GOMES, Cpf: 61712922149, Rg: 949.715, Filiação: José de 

Araújo Gomes e Maria Oliveira Gomes, data de nascimento: 10/09/1976, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL em face de COMÉRCIO SECOS E MOLHADOS BNG 

LTDA, DENI NAFEZ BAZIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO 

NORMAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10534/2009. Data de Inscrição da Dívida Ativa: 25/01/2008 VALOR TOTAL 

DO DÉBITO, INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: 

R$ 91.690,00 Honorários Fixados: R$ 0,00 Total para Pagamento: R$ 

91.690,00

Despacho/Decisão: Código nº 33529DESPACHOVistos EM CORREIÇÃO. 

DEFIRO o pedido da Procuradoria Geral do Estado à fl.39. Para tanto, 

CITE-SE o executado, por edital para efetuar o pagamento do valor em 

atraso no prazo de 10 (dez) dias.Com efeito, expeça-se o necessário 

para cumprimento do ato citatório, nos termos do inciso IV do art. 8° da 

LEF.Transcorrido o prazo de resposta, certifique-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 16 de março de 2018.PEDRO DAVI BENETTIJuiz 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, Djuliani Fernando 

Ceccato, digitei.

Campo Novo do Parecis, 14 de maio de 2018

Dilma Alves de Melo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78587 Nr: 13-07.2016.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJPDM, APP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDM

 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): RODRIGO JUSTINO DE MORAIS, Filiação: 

José Justino de Morais e Aparecida Almeida de Jesus, brasileiro(a), 

natural de Juína-MT, eletricista, Telefone 66 9631 4339. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 23.838,84 (Vinte e tres mil e 

oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de 

protesto do pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Conta para Depósito: {Variaveis}_tipoConta_;Poupança

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96934 Nr: 623-04.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CÉSAR GOMES 

VIEIRA - OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte denunciada ODAIR JOSÉ DE 

OLIVEIRA, através de seus advogados, para que apresente as alegações 

finais, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000340-95.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE ZAMBOM DE MENDONCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A (ADVOGADO)

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000340-95.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da devolução da correspondência pelo correio sob alegação de 
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NAO PROCURADO. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 15 de Maio 

de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010411-71.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZELLI & TOMAZELLI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY PRODUCOES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010411-71.2016.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 15 de Maio 

de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010381-36.2016.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO NEWDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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 CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

8010381-36.2016.8.11.0050 Nome: CICERO NEWDSON DOS SANTOS 

Endereço: Rua SANTA CATARINA, 1230 NE, CENTRO, CAMPO NOVO DO 

PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: BANCO BRADESCARD S.A 

Endereço: Alameda Rio Negro, Nº 585, 4º andar, BARUERI - SP - CEP: 

06454-000 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, 

Terça-feira, 15 de Maio de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-26.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DA SILVA VELASQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000116-26.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 15 de Maio de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000506-30.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000506-30.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 15 de Maio de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000106-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE KURTEN TARTARI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARTINS DE PAIVA OAB - MT0009695A (ADVOGADO)

SABRINA TOCHETTO OAB - MT0011234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SOARES DE MELO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000106-79.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Terça-feira, 15 de Maio de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora 

Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91224 Nr: 1121-05.2015.811.0051

 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: Cesário Acelino de Olegário, Maria da Glória Olegário - 

Espólio, Celina de Olegário Batista, Nilton Acelino Olegário, Acelino Bráz de 

Olegário, Eliza Borges Rosa da Silva, Adiles Maria de Olegário Amorim, 

Tarcilio Acelino de Olegário, Diva Borges dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Santo André Ltda, Carlos Francisco 

Pereira, Nelci Lazarotto Rosin, Maria de Fátima da Cruz Pereira, Carmozina 

Pereira Oishi, José Eduardo Guimarães Vieira, Katoji Oishi, Dorvalino 

Antonio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailson Paulino Ramos - 

OAB:7452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032/MT, Vanderlei Chilante - OAB:3533-A/MT

 Pelo exposto, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos 

nesta ação de reintegração de posse.CONDENO os Requerentes ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em R$ 30.000,00 a cada um dos ilustres Procuradores dos 

Requeridos. Tais verbas, porém, terão sua exigibilidade sobrestada, em 

face da gratuidade que se deferiu nos autos, até que se comprove, no 

prazo máximo de cinco anos, que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou o aludido benefício.Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de maio de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125328 Nr: 3496-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto da Rocha, Américo Matsui, ANSELMO ROGELIN, 
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Anna Maria Tovo Di Loreto, Angelica Aryane Mezzomo, Armindo Rizzi, 

Irineu Stein, Argemira Ramos Pereira, Luiza Mitie Tsuruta, Nelson 

Rodrigues dos Santos, Rosa Maria Rebolho de Brito, Regis Kaefer, 

Terezinha Buratto Mezzomo, Hilton José de Souza, ANTONIO VICENTIN , 

Maria Ilsa Parron Ruiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que foi agendado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, o dia 21/05/2018, às 15h00min, para realização da 

audiência de Conciliação.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78468 Nr: 3323-23.2013.811.0051

 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: Luciano José Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nova Agro Comércio de Cereais Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Barion de Paula - 

OAB:11063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOVA AGRO COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA ME, CNPJ: 13817540000104. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada, na forma do artigo 513, §2º do 

NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, 

ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto por falta de 

pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. 

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

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

que a parte executada, independente de nova intimação e de garantia do 

juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Valor atualizado 

em: R$ 682.704,89 (seiscentos e oitenta e dois mil e setecentos e quatro 

reais e oitenta e nove centavos).

Despacho/Decisão: Vistos, etc. RECEBO o presente cumprimento de 

sentença, devendo ser realizadas às devidas anotações quanto à 

conversão do presente feito no sistema Apolo. Por conseguinte, INTIME-SE 

a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do NCPC, para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no demonstrativo discriminado 

e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houve prévio 

recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de incidência de multa 

de 10% e acréscimo de honorários advocatícios fixados no mesmo 

percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão 

judicial poderá ser levada a protesto por falta de pagamento, nos termos 

do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. CONSIGNE-SE que 

transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC sem o pagamento 

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

executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. Em caso de não 

pagamento tempestivo do débito, INTIME-SE a parte exequente para que 

acoste aos autos planilha atualizada de seu crédito, já com a incidência da 

multa e dos honorários advocatícios acima mencionados e, não havendo 

outros requerimentos, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação de 

tantos bens da parte devedora, quantos forem necessários ao pagamento 

da dívida, nos termos do art. 523, §3º, do NCPC. O Sr. Oficial de Justiça 

DEVERÁ avaliar os bens penhorados e opor, já no auto de penhora, os 

valores respectivos, salvo se a diligência depender de conhecimentos 

técnicos específicos (art. 771 c.c. art. 870 e ss, todos do NCPC). 

Cumprido o mandado de penhora e avaliação, INTIME-SE a parte 

executada acerca dos atos, consoante dispõe o artigo 841 do NCPC. 

DEVERÁ, ainda, a parte exequente providenciar, independente de 

mandado judicial, a averbação do arresto ou penhora no registro 

competente, para fim de conhecimento absoluto perante terceiros (art. 844 

do NCPC), bem como requerer diretamente à Secretaria a expedição de 

certidão para protesto da decisão judicial, nos termos do § 1º, do art.517 

do NCPC. Esgotado o prazo para cumprimento voluntário da sentença e 

não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente 

penhorados. Frustrada a tentativa de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

penhoráveis, sob pena de SUSPENSÃO da execução, a rigor do 

estabelecido no art. 921, III, do NCPC. Por fim, CERTIFIQUE-SE a eventual 

existência de custas pendentes, INTIMANDO-SE o devedor para 

pagamento. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Campo 

Verde, 20 de março de 2018. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Deumari Fraga da Silva, 

digitei.

Campo Verde, 14 de maio de 2018

Leonésio Gonsalves de Resende Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 144534 Nr: 2474-75.2018.811.0051

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Antonio de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, 

DECIDO:a)INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.b)DEFIRO a inversão do 

ônus da prova.c)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.d)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(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 112433 Nr: 3634-09.2016.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesário Acelino de Olegário, Eliza Borges Rosa da Silva, 

Tarcilio Acelino de Olegário, Nilton Acelino Olegário, Acelino Bráz de 

Olegário, Celina de Olegario Batista, Adiles Maria de Olegário Amorim, Diva 

Borges dos Santos, Maria da Glória Olegário - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourival Lopes Filho, Sadia S/A, Bernadete de 

Almeida e Silva Siqueira, Carlos Roberto de Siqueira, Espólio de Sadi 

Angelo Arquere Bertoldo, Espolio de José Archangelo Cocco, Zilda Lopes 

Mancini, Clarice Maria Bertoldo, Ana Barbieri Cocco, Antonio Carlos de 

Siqueira Junior, Lourival Lopes - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailson Paulino Ramos - 

OAB:7452, Celso Corrêa de Oliveira - OAB:7344-MT, José Ricardo 

Gomes - OAB:SP/126759, Rafael Evangelista da Silva - OAB:20590/O, 

Tallys Augusto Piovezan - OAB:20.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0, Otávio Furquim de Araújo Souza Lima - 

OAB:146.474/SP
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 Diante o exposto, dada a inviabilidade/iliquidez momentânea para atender, 

de imediato, a ordem de pagamento das custas processuais, DEFIRO, 

excepcionalmente, o pagamento das custas e taxas judiciárias ao final do 

processo.No mais, DETERMINO o integral cumprimento da decisão de Ref. 

106.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Campo Verde - MT, 11 de maio de 2018.MARIA 

LÚCIA PRATI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 10489 Nr: 36-33.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Esmelinda Gonçalves Correa

 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: Sandra Maria Linck Squillace 

- OAB:4505/MT

 INTIMO a procuradora da parte exequente para regularizar a procuração 

do Sr. JOÃO GONÇALVES CORRÊA, pois, trata-se de pessoa analfabeta 

e é necessário que a procuração seja feita por meio de instrumento 

público, tendo em vista ser um dos pressupostos de existência da relação 

processual, na forma do artigo 654 do CC e 105 do NCPC, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 135919 Nr: 8718-54.2017.811.0051

 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: Juscelino Angelo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 81114 Nr: 1229-68.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Neurélio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, Ricardo Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte autora distribuiu a presente ação em abril de 

2014; que este feito está inserido na META 2/2018 do CNJ; que, apesar 

dos esforços dos servidores desta Secretaria e das diligências realizadas 

pelos Oficiais de Justiça, o autor não teve êxito em promover a citação do 

requerido, o que impossibilita o proseguimento da ação. Assim tendo em 

vista a META 2 do CNJ e, por orientação judicial, I N T I M O a parte autora 

para impulsionar o feito, adotar medidas concretas para promover a 

citação do Requerido, tendo em vistta que a correspondência foi devolvida 

(não existe o número),no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000263-20.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO OLIVEIRA SIMOES (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

intimar a parte autora para no prazo de 10(dez) dias, requerer o que 

entender de direito, conforme 6º parágrafo do despacho no ID: 10012104. 

É o que me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária 

Substituta

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26549 Nr: 416-15.2011.811.0029

 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: Marlene Henrique de Souza

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT, Sueli Vieira de Souza - OAB:14900-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 224/234 foi 

protocolizada em 16/04/2018 e a prova da citação se deu em 20/03/2018. 

Assim, nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim 

de que seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se 

manifeste acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 26078 Nr: 3888-58.2010.811.0029

 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: Terezinha Eva Kappann Augusti

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que a contestação de fls. 268/277 foi 

protocolizada em 20/04/2018 e a prova da citação se deu em 14/03/2018. 

Assim, nos termos do Provimento 056/2007CGJ, impulsiono os autos a fim 

de que seja intimado o requerente, através de seu patrono, para que se 

manifeste acerca da contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1913 Nr: 599-06.1999.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leda Maria Bayerle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Tendo em vista a informação da comarca deprecada de Ribeirão 

Cascalheira, impulsiono os autos a fim de intimar a requerente para que se 

manifeste nos autos de carta precatória no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução da missiva sem efetivo cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55565 Nr: 1562-18.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE NEVES MORALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO ALVES DE ARAUJO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS MARTINS 

MAGALHÃES - OAB:344954/SP, RAFAEL MORALES CASSEBE 

TÓFFOLI - OAB:213970/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos,

 Expeça-se o respectivo alvará eletrônico dos valores bloqueados, 

conforme requerido às fls. 72.

Outrossim, indefiro o pedido de nova tentativa de bloqueio junto ao 

BACENJUD, uma vez que a ordem já foi deferida e cumprida parcialmente.

 Deste modo, deverá a parte exequente manifestar-se quanto aos bens 

ofertados à penhora pelo executado.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64962 Nr: 120-46.2018.811.0029

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 DECIDO. Considerando o requerimento da parte requerida, bem como 

pelos documentos anexados à contestação (fls. 69/70) verifica-se que, 

quando da realização do estudo psicossocial (novembro/2017), o 

requerido encontrava-se empregrado, realizando as funções de 

representante comercial, pelo qual auferia uma renda mensal de R$ 

3.900,00 (três mil e novecentos reais).Contudo, as alegações do requerido 

prosperam diante dos documentos juntados aos autos, eis que 

comprovado a alteração fática, pois o requerido encontra-se 

desempregado, conforme cópia do aviso prévio da representada e termo 

de rescisão de contrato de representação comercial autônoma (fls. 

69/70).De outra senda, sabe-se que a prestação alimentícia é um direito 

indisponível e devem ser fixados na proporção das necessidades do 

reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Assim, ainda que 

provisórios, é sabido que, para que seja alterado o valor da prestação 

alimentícia, deve haver a comprovação incontestável da diminuição da 

capacidade contributiva de quem presta os alimentos ou a modificação da 

necessidade de quem deles necessita. Isso porque o quantum estipulado 

carrega em si a presunção de obediência ao princípio da 

proporcionalidade, equacionado pelo binômio possibilidade/necessidade, 

consoante dispõe o artigo 1.694 do Código Civil.Deste modo, defiro o 

pedido aduzido pela parte requerida para definir os alimentos provisórios 

no montante equivalente a 50 % (cinquenta por cento) do salário mínimo, o 

que equivale, atualmente, ao valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e 

sete) reais, além dos 50 % (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias, até ulterior deliberação. Sem prejuízo, apense-se ao feito 

de n.º 806-38.2018.811.0029.Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63309 Nr: 2849-79.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Dall'Asta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Postergo a análise do pedido de tutela.

 Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

 Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente 

ação, nos endereços informados anexo, bem como para que compareça 

perante este Juízo, no Fórum desta Comarca, na referida solenidade, 

advertindo-os de que o seu não comparecimento poderá lhe acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais - art. 7, da Lei n°. 5.478/68.

 Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da Lei n°. 

5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência.

 Nos termos do artigo 334, § 8º do Novo Código de Processo Civil, as 

partes deverão ser cientificadas de que o não comparecimento 

injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e poderá ser arbitrado multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.

 Ainda deverão ser cientificadas, que ambas as partes deverão 

comparecer à solenidade acompanhada de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28165 Nr: 2038-32.2011.811.0029

 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: Joana Pereira Neves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: JOANA PEREIRA NEVES, CPF 865-712.301-00- 

Benefício Concedido: PENSÃO POR MORTE- DIB: (DER)- DIP: Concedo ao 

INSS o prazo de 60 (sessenta) dias para a implantação do benefício a 

partir da intimação.- RMI: 1 (um) salário mínimo.Notifique-se o chefe da 

Agência do INSS para implantação do benefício.Após o trânsito em 

julgado, intime-se, primeiramente o INSS para que apresente os cálculos 

dos atrasados, e após, abra-se vista ao requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60138 Nr: 1093-35.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Honório dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: MARCELO HONÓRIO DOS SANTOS, CPF 

303.500.001-82- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA- DIB: 02.02.2017 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 

(sessenta) dias para a implantação do benefício a partir da intimação.- 

RMI: 1 (um) salário mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para 

implantação do benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, 

primeiramente o INSS para que apresente os cálculos dos atrasados, e 

após, abra-se vista ao requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60451 Nr: 1262-22.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Aparecida da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: LINDINALVA APARECIDA DA SILVA, CPF 

768.235.041-53- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL- DIB: 08/12/2016 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 

(sessenta) dias para a implantação do benefício a partir da intimação.- 

RMI: 1 (um) salário mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para 
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implantação do benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, 

primeiramente o INSS para que apresente os cálculos dos atrasados, e 

após, abra-se vista ao requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60822 Nr: 1492-64.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdelice de Jesus Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohor - 

OAB:2.376/MT, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:OAB/MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por VALDELICE DE JESUS SOUSA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

A autora alegou que foi casada, primeiramente, com o Senhor Francisco 

Alves de Souza, alegando este ser lavrador, contudo conforme se verifica 

dos documentos juntados com a contestação, seu primeiro esposo possui 

vários vínculos como empregado nos anos de 1982 a 2015.

 Com efeito, seu atual esposo, Senhor Sebastião Soares Oliveira, também 

possui diversos registros como trabalhador, conforme documentos de fls. 

25/33.

 Assim, verifica-se que ambos trabalharam em fazendas como empregado 

rural, ou seja terras de terceiros.

 Ora, dado que, como os esposos da autora eram empregados em terras 

alheias, desvirtua o regime de economia familiar para os fins de 

aposentadoria rural, porque os membros não se sustinham da terra, como 

demanda a legislação. Portanto, falta a qualidade de trabalhadora rural nos 

estritos termos da lei.

 Ademais, importante consignar que a testemunha Maria de Jesus Vieira 

dos Santos Silva Tavares afirmou que a autora tem residência na cidade.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61504 Nr: 1848-59.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlúcia dos Santos Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: MARLÚCIA DOS SANTOS CORREIA, CPF 

011.875.331-22- Benefício Concedido: AUXÍLIO RECLUSÃO- DIB: 

06.03.2017 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 (sessenta) dias 

para a implantação do benefício a partir da intimação.Notifique-se o chefe 

da Agência do INSS para implantação do benefício.Após o trânsito em 

julgado, intime-se, primeiramente o INSS para que apresente os cálculos 

dos atrasados, e após, abra-se vista ao requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62650 Nr: 2482-55.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PETROLINA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, julgo procedente o pedido formulado na inicial e condeno o 

INSS, a implantar o benefício previdenciário, obedecidos os seguintes 

parâmetros:- Beneficiário: MARIA PETROLINA BORGES DA SILVA, CPF 

883.413.721-34- Benefício Concedido: APOSENTADORIA POR IDADE 

RURAL- DIB: 27.04.2017 (DER)- DIP: Concedo ao INSS o prazo de 60 

(sessenta) dias para a implantação do benefício a partir da intimação.- 

RMI: 1 (um) salário mínimo.Notifique-se o chefe da Agência do INSS para 

implantação do benefício.Após o trânsito em julgado, intime-se, 

primeiramente o INSS para que apresente os cálculos dos atrasados, e 

após, abra-se vista ao requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60994 Nr: 1573-13.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA ROSARIO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por GEORGINA ROSÁRIO MOREIRA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 30 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, a requerente nos últimos anos trabalhou de 1985 a 2004, por 

diversos meses, com vínculos empregatícios (fls. 57), o que impede a 

configuração como trabalhador rural em regime de economia familiar.

Portanto, falta a qualidade de trabalhadora rural nos estritos termos da lei.

 A prova testemunhal não pode, de per si, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 61660 Nr: 1919-61.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade híbrida proposta por GERALDA GONÇALVES PEREIRA em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que laborou na zona 

rural por pelo menos 15 anos, bem como possui 10 anos, 8 meses e 11 

dias de tempo de contribuição. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, verifica-se que a requerente trabalhou por quase 11 (onze) 

anos, em sua maior parte como empregada doméstica, sendo um longo 

período a considerar que quase fecha o período para aposentadoria como 

trabalhador urbano, cento e oitenta meses. Contudo, tal cenário afasta a 

pretensão afirmada pela autora, dado que se trata de curtos períodos.

 Portanto, o conjunto probatório não é convergente para qualificar a 

autora, da forma como indeferido o pleito na via administrativa.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pela Autora contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 60875 Nr: 1525-54.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genivaldo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MARTINI - 

OAB:17796/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por GENIVALDO FERREIRA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural há mais de 15 anos. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, os documentos juntados não trazem sequer início de prova 

material, quanto mais contemporaneidade, os poucos documentos que há 

nos autos, referem-se a fatos indicativos não de trabalho rural.

 Portanto, o conjunto probatório não é convergente para qualificar o autor 

como trabalhador rural, da forma como indeferido o pleito na via 

administrativa.

A prova testemunhal não pode, “de per si”, sustentar a pretensão.

Ademais, segundo a testemunha José Bosco, o requerente sempre 

trabalhou para terceiros como empregado.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pelo Autor contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62797 Nr: 2581-25.2017.811.0029

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonço Souza Parente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária de concessão de benefício de aposentadoria 

por idade rural proposta por AFONÇO SOUZA PARENTE em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS), ambos 

qualificados e representados, aduzindo, em síntese, que trabalha em 

atividade rural desde tenra idade, primeiramente com seus pais, e 

posteriormente com sua companheira. Pleiteia seja o benefício declarado 

judicialmente e instruiu o pedido com os documentos necessários.

 Processo com trâmite regular postulando as partes pelas suas 

pretensões iniciais.

É o relato. Decido.

A demanda não procede.

Com efeito, o requerente nos últimos anos trabalhou de 1985 a 2017, por 

diversos meses, com vínculos empregatícios (fls. 67/76), o que impede a 

configuração como trabalhador rural em regime de economia familiar.

Da mesma forma, a prova testemunhal confirmou que o requerente 

trabalhou como empregado em terras alheias, portanto não como 

trabalhador rural.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE OS PEDIDOS manejados pelo Autor contra a parte Ré, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Condeno a Demandante ao pagamento das custas e dos honorários de 

sucumbência, que arbitro, em observância dos critérios legais, em R$ 

1.000,00 (mil reais), sujeitando a cobrança de tais verbas, no entanto, às 

condições e prazo a que aludem os artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50.

P. R. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000139-35.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO BANDEIRA GROFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO UCKER OAB - MT0013315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELAYNE BALBINOT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Vistos, etc. CÉSAR AUGUSTO BANDEIRA GROFF ingressou com ação de 

regulamentação de visitas, com pedido tutela provisória de urgência, 

visando os interesses da criança HARIELA VITÓRIA BALBINOT GROSS , 

em face de HELAYNE BALBINOT alegando que é genitor da menor e que, 

apesar do acordo realizado junto ao CEJUSC, a genitora vem impedindo 

seu direito de visitas junto à infante. Juntou documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. Decido. Nas questões de família, está o juiz investido do 

poder geral de cautela, no sentido de verificar a melhor vantagem para o 

menor, quanto ao seu modo de vida, seu desenvolvimento, seu futuro, sua 

felicidade e seu equilíbrio. Não se vislumbra no caso presente o periculun 

in mora. In casu, no presente momento processual, em que é feita uma 

análise inicial, perfunctória e pode-se dizer até mesmo superficial dos 

fatos diante dos elementos até então apresentados, não se verifica a 

presença dos requisitos previstos no artigo 273 do CPC, que autoriza ao 

magistrado deferir a tutela antecipada. Destarte, previamente a análise do 

pedido de guarda provisória, nos termos do artigo 168 do ECA, determino 

a realização de estudo social a ser realizado pela assistente social deste 

juízo, devendo o competente relatório ser depositado em Juízo no prazo de 

20 (vinte) dias. Cite-se o requerido dos termos do pedido e para, 

querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-os, de que, 

se não houver contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial (artigos 334 e 344 do Novo Código de Processo 

Civil). Realizado o estudo psicossocial, e com aporte do laudo aos autos, 

vista ao Ministério Público, após, imediatamente conclusos para análise do 

pedido de guarda provisória. Processe-se em segredo de justiça, por 

força do disposto no art. 189, II, do Novo Código de Processo Civil. Defiro 
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os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente. Notifique-se 

a Assistente Social deste juízo. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana-MT, 15/05/2018.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57916 Nr: 2903-79.2016.811.0029

 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: RF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGF

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PUBLICAR 3 X COM INTERVALO DE 10 DIAS

 AUTOS N.º 2903-79.2016.811.0029 Código 57916

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: Romalino Ferreira

PARTE REQUERIDA: Neusa Geraldi Ferreira

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS E INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/11/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, 1. Trata-se de Ação de Interdição ajuizada por 

Romalino Ferreira requerendo a interdição de Neusa Geraldi Ferreira 

(qualificados nos autos). 2. Na exordial de fls. 05/08, narrou a parte 

requerente que é casado com há 49 (quarenta e nove) anos com a 

requerida, conforme certidão de fls. 14. Alega ainda que a requerida foi 

diagnosticada com a Doença de Alzheimier há cerca de 10 (dez) anos e, 

desde então seu quadro clínico vem piorando. 3. Assevera que a 

requerente necessita da ajuda de familiares para realizar todos os atos da 

vida civil, inclusive atividades simples como tomar banho e se alimentar. 

Aduz que, a requerida já é aposentada por invalidez e busca a majoração 

em 25% (vinte e cinco por cento) para o cuidador permanente, fazendo-se 

necessária sua interdição para o requerimento administrativo junto ao 

INSS. 4. Diante disso, requer seja decretada a interdição para que o 

requerente possa gerir o referido benefício em seu interesse. 5. Juntou os 

documentos de fls. 09/30. 6. Recebida a exordial, o requerente foi 

nomeado como curador especial da requerida, bem com designada perícia 

para exame da interditada. 7. Perícia realizada às fls. 47/50. 8. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Decido. 9. Trata-se de Ação de Interdição 

ajuizada por Romalino Ferreira requerendo a interdição de Neusa Geraldi 

Ferreira (qualificados nos autos). 10. Dispõe o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, que: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; (...)” 11. Pelo exposto, 

verifica-se que mesmo quando a matéria objeto da causa for de fato, o 

julgamento antecipado é permitido se o fato não precisar ser provado em 

audiência, como no presente caso, uma vez que consta dos autos laudo 

médico, bem como com o que consta nos respectivos autos, restando 

comprovada a incapacidade da Interditada, e os cuidados despendidos 

com a mesma pelo autor. 12. Diante dos fatos ora relatados, percebo que 

realmente deve ser deferido o pedido contido na inicial, considerando 

ainda o laudo médico pericial de fls. 47/50, onde se colheu a impressão de 

que realmente a Interditada é portadora de demência grave associada á 

psicose, de caráter permanente. 13. Em resposta a outros tantos quesitos, 

o expert considerou ainda que em consequência a demência apresentada 

possui surtos psicóticos afetivos, delírios e alucinações, o que resulta na 

incapacidade de, por si só, gerir sua pessoa ou administrar seus bens. 14. 

Pelo exposto, decreto a interdição da Requerida NEUSA GERALDI 

FERREIRA, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, na forma do artigo 1º, caput, do CC e de acordo com 

o artigo 1.775, caput, do Código Civil, nomeio-lhe como curador definitivo o 

Sr. ROMALINO FERREIRA. 15. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

§3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se o presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Nos 

termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, após o registro da 

sentença no Cartório de Registro Civil local, intime-se o curador, para 

prestar compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias. 17. Ciência ao 

Ministério Público e a Defensoria Pública. 18. Isento de custas. P.I. 

Cumpra-se

Eu, Reni Maria Kalkmann, digitei.

 Canarana - MT, 14 de maio de 2018.

Soani Solange Wesolowski

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51145 Nr: 2333-30.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DI RESENDE, Tiago Di Resende, 

Maleval Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT 11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 116-73.1999.811.0029 – CÓDIGO: 51145 – NÚMERO/ANO: 0/0 

E APENSOS CÓDIGO: 42764 e CÓDIGO: 53827

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

EXECUTADO(S): DANIEL DI RESENDE; TIAGO DI RESENDE e MALEVAL 

ALVES DE RESENDE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18 de fevereiro de 2005.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) Sr.(a)

(s) MALEVAL ALVES DE RESENDE, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06 de julho de 2018, a partir das 10:00h, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 06 de julho de 2018, a partir das 13:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma área de terras situada no município de 

Canarana/MT, denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima (atual Estância 

Resende), com a área de 57,00 has (cinquenta e sete hectares), 

desmembrada de área maior com 196.0800 hectares, designada por 

Fazenda Alvorada, oriunda do Lote Rural nº 60, da Secção 3 do Projeto 

Canarana I, que possui a seguinte descrição do perímetro: Inicia o 

perímetro desta área pelo M1 (marco nº 1), de coordenadas aproximadas 

UTM E= 360.311,043 metros e N= 8.500.382,321 metros, cravado na divisa 

comum às terras de Leila Roewer e junto à margem esquerda do Córrego 

Pintado, margeando este acima, segue aos azimutes da quadrícula e 

respectivas distâncias de 117º13’20” e 10,02 metros até o P.2 108º36’03” 

e 148,91 metros até o P.3: 114º43’37” e 208,52 metros até o P.4; 

104º46’49” e 2778,14 metros até o M.5, cravado na divisa comum a 

Antonio Augusto Ponsi Fabricio, limitando com este, segue ao azimute de 

177º44’00” e distância de 779,41 metros até o M.6, cravado junto a 

estrada Municipal RM-06; limitando por esta, segue ao azimute de 

262º35’05” e distância de 624,68 metros até o M.7, cravado na divisa 

comum as terras de Leila Roewer, limitando com esta, segue ao azimute 

de 358º00’26” e distância de 1.079,49 metros até o M.1, ponto de partida. 

Imóvel cadastrado no INCRA sob o nº 901.113.112.348-0, área total 196,0 

has; Módulo Rural: 45,2 has. Classificação do imóvel: Pequena 

Propriedade Produtiva. Benfeitorias: Uma casa sede com piscina, em bom 

estado de conservação, sendo 75% da área aberta e 25% de reserva 
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legal. Imóvel matriculado sob o nº 8.201 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Canarana/MT.

 REAVALIAÇÃO: R$ 2.565.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e 

cinco mil reais), em 25 de agosto de 2016.

REAVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.650.914,81 (dois milhões seiscentos 

e cinquenta mil novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), em 

27 de abril de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO(A): MALEVAL ALVES DE RESENDE, Estância Resende, 

Zona Rural, Canarana/MT.

ÔNUS: Hipoteca em favor de HSBC Bank Brasil S.A.; Hipoteca em favor de 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e 

Xingu – Sicredi Araxingu. Eventuais outros constantes na Matricula 

Imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 487.902,68 (quatrocentos e oitenta e sete mil 

novecentos e dois reais e sessenta e oito centavos), em 09 de dezembro 

de 2016.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento), do valor eventualmente obtido em arrematação, a ser paga pelo 

arrematante, e, em caso de adjudicação, a 2% (dois por cento) do preço 

constantes da avaliação, a ser paga por quem adjudicar o bem.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) devedor(es), DANIEL DI 

RESENDE; TIAGO DI RESENDE e MALEVAL ALVES DE RESENDE, e seus 

respectivos cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu_________, Reni Maria Kalkmann, Técnica Judiciária, 

digitei.

Canarana/MT, 03 de maio de 2018.

SOANI SOLANGE WESOLOWKI

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº. 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51145 Nr: 2333-30.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DI RESENDE, Tiago Di Resende, 

Maleval Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT 11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL DE CANARANA/MT - 

ERRATA DE LEILÃO

No que diz respeito ao Edital de Leilão do processo nº. 

116-73.1999.811.0029 – CÓDIGO: 51145 – NÚMERO/ANO: 0/2015, 

referente ao Leilão da SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL DE 

CANARANA/MT, fazemos as seguintes correções:

Onde se lê:

[...] PRIMEIRO LEILÃO: Dia 04 de junho de 2018, a partir das 10:00h, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 04 de junho de 2018, a partir das 13:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

[…].

Leia-se:

[...] PRIMEIRO LEILÃO: Dia 06 de julho de 2018, a partir das 10:00h, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 06 de julho de 2018, a partir das 13:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

[…].

Eu, SOANI SOLANGE WESOLOWKI, Gestora Judiciária, digitei, conferi, 

imprimi e assinei por determinação judicial. Atenciosamente, em 07 de maio 

de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-41.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL GIRELLI (REQUERIDO)

MARCINEIDE DE LIMA CAMPOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000061-41.2018.8.11.0029 Visto. Dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. A parte reclamante requereu a extinção do 

feito, desistindo da ação. Diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. Ante o exposto, 

OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos efeitos, A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o por 

sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 08 de maio de 2017. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000127-21.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000127-21.2018.8.11.0029; Valor causa: R$ 3.696,51; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: LUCIA HELENA 

RODRIGUES DA SILVA BENSI Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor 

embargos no prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina a redação do 

artigo 1º-B da lei n.º 9.494, de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela 

Medida Provisória n.º 2.180-35 de 2001, salientando que na execução não 

embargada não caberá condenação em honorários advocatícios, à par do 

que dispõe o artigo 1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Canarana, 02 de maio de 2018. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito CANARANA, 30 de abril de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000119-44.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GOLDONI OAB - MT0017464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1000119-44.2018.8.11.0029; Valor causa: R$ 5.008,32; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JULIANA 

GOLDONI Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Cite-se a Fazenda Pública para, querendo, opor embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, conforme determina a redação do artigo 1º-B da lei n.º 9.494, 

de 10 e Setembro de 1.997, incluído pela Medida Provisória n.º 2.180-35 de 

2001, salientando que na execução não embargada não caberá 

condenação em honorários advocatícios, à par do que dispõe o artigo 

1º-D do diploma legal em apreço. Intime-se. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 02 de maio de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

1000123-81.2018.8.11.0029; Valor causa: R$ 9.816,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA PINHEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando os argumentos e os 

documentos apresentados pela parte autora, notadamente na inicial e nos 

demais documentos verifico que, inicialmente, estão presentes os 

requisitos legais para a concessão de medida liminar no início da lide, 

sendo a verossimilhança nas alegações expendidas, tendo em vista que é 

ilegal a inscrição do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC e SERASA), vez que o mesmo é desconhecedor de qualquer 

contratação junto a Promovida, bem como que seu nome encontra-se 

inserido no rol dos mal pagadores, restringindo-o, impedindo-o e retirando 

sua credibilidade na praça comercial, restando evidenciado o fumus boni 

iuris e o periculum in mora a justificar a concessão de antecipação de 

tutela liminarmente. Por outro lado, também não vislumbro na antecipação 

deste provimento jurisdicional o perigo da irreversibilidade, razão pela qual 

aplico o § 3º, do art. 300, do NCPC, a contrario sensu. Assim entendendo, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, com fundamento no artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil, DETERMINANDO à parte reclamada que 

efetue a exclusão do nome do reclamante FERNANDO DA SILVA 

PINHEIRO, qualificado no feito, dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e 

SERASA), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da intimação desse 

decisum, sob pena do pagamento de multa cominatória diária ao valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sendo esta multa caso confirmada a sentença final aos pedidos do 

autor, convertida em indenização mínima de danos morais. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 16 da Lei 

9.099/1995. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. Canarana, 25 de abril de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000115-22.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO APARECIDO LEITE CANGÚSSU PRATES OAB - MT0004652A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO BRUNING (REQUERIDO)

 

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 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de citação, 

devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia de 

Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - emissão 

de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após o 

pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000281-54.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA MERCES DA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos etc. Observo que a guia de recolhimento de custas e taxa judiciária 

não está vinculada ao processo, conforme informações do Sistema PJe. 

Assim determino a emenda à inicial, na forma do art. 321 do CPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para que o patrono proceda e comprove nos autos a 

vinculação, sob pena de indeferimento. Chapada dos Guimarães, data da 

assinatura.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000276-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN ATAIDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIA BASILIO DA SILVA OAB - RN10705-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

WILLIAN ATAIDES DA SILVA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo nº 

1000276-32.2018.8.11.0024. Parte Autora: WILLIAN ATAIDES DA SILVA. 

Parte Ré: BANCO PAN S.A. e outros. Vistos etc. Na forma do art. 99, §2º 

do CPC, intime-se a parte requerente, na pessoa de seu patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos documentos hábeis a 

comprovar a hipossuficiência, quais sejam: última declaração de imposto 

de renda; cópia da CTPS com a última anotação salarial; cópia do último 

holerite/contracheque, sob pena de indeferimento do benefício. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79910 Nr: 1138-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO DE SOUZA NETO, Cpf: 

41537367838, Rg: 40.240.330-7, Filiação: Maria Madalena dos Santos e 

Walny Marcos de Souza, data de nascimento: 21/06/1988, brasileiro(a), 

natural de Tupã-SP, convivente, serviços gerais, Telefone 65 9812-8199. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento que no dia 06 de maio 

de 2016, por volta das 04h00min, em via pública, na Rua Ernesto Bouret de 

Melo, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT, o denunciado guardava consigo, para uso pessoal, 06 

(seis) porções de droga identificada como pasta base de cocaína sem 

autorizaçção e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 

Assim agindo, o denunciado PEDRO DE SOUZA NETO encontra-se incurso 

na infração penal disposta no art. 28, caput, da Lei n° 11.343/06, razão 

pela qual se oferece a presente denúncia, que espera seja autuada e 

recebida, citando-se o imputado para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, procedendo-se à oitiva das testemunhas adiante arroladas e 

interrogatório, nos demais termos e atos processuais, conforme art. 78 e 

seguintes da Lei ° 9.099/95, para que, ao final, seja o denunciado julgado e 

condenado.

Despacho: Vistos etc.A denúncia foi recebida pelo juízo do Juizado 

Especial Criminal, portanto:a) Considerando que o denunciado encontra-se 

em local incerto e não sabido, cite-se via edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361 do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.b) Inexistindo resposta à acusação, 

remetam-se os autos ao ministério público para manifestação.c) 

Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de maio de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82281 Nr: 2063-84.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Soares Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO SOARES MARTINS, Cpf: 

03948484112, Rg: 2277356-8, Filiação: Osvaldo Mendes Martins e Marli 

Soares dos Santos., data de nascimento: 20/09/1992, brasileiro(a), natural 

de Chapada dos Guimarãe-MT, solteiro(a), estudante/jardineiro, caseiro e 

comercia, Telefone 9282 2600. 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 dos autos do incluso procedimento que no dia 

26 de junho de 2016, em horário incerto, na residÊncia localizada na 

Avenida Santana, n° 31, Bairro Altos do Mirante, nesta cidade e comarca 

de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado recebeu 01 (um) botijão de 

gás de cozinha, objeto avaliado em R$ 79,00 (setenta e nove reais) o qual, 

pela condição de quem a pfereceeu, devia presumir-se ser obtido por meio 

criminoso. Assim agindo, o denunciado ADRIANO SOARES MARTINS 

encontra-se incurso na infração penal disposta no art. 180, § 3°, do 

Código Penal, razão pea qual se oferece a presente denúncia, que espera 

seja autuada e recebida, citando-se o imputado para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, procedento-se À oitiva da vítima e 

das testemunhas adiante arroladas e interrogatório, nos demais termos e 

atos prcessuais, conforme art. 78 e seguintes da Lei n° 9.099/95, para 

que, ao final, seja o denunciado julgado e condenado.

Despacho: Vistos etc.A denúncia foi recebida pelo juízo do Juizado 

Especial Criminal, portanto:a) Considerando que o denunciado encontra-se 

em local incerto e não sabido, cite-se via edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361 do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.b) Inexistindo resposta à acusação, 

remetam-se os autos ao ministério público para manifestação.c) 

Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de maio de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83824 Nr: 2805-12.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gonçalves Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCELO GONÇALVES DIAS, Cpf: 

59427736100, Rg: 06523404, Filiação: Maria Nelza Gonçalves Dias e 

Antonio Francisco Dias, data de nascimento: 17/09/1974, brasileiro(a), 

mecanico e eletricista de automóvel. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento que no dia 16 de 

agosto de 2016, por volta das 11h50min, na estrada que dá acesso à 
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comunidade Praia Rica, zona rural desta cidade e comarca de Chapada 

dos Guimarães/MT, o denunciado guardava consigo, para uso pessoal, 01 

(uma) trouxinha de substância vegetal identificada como cannabis sativa 

(maconha), em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 

Assim agindo, o denunciado MARCELO GONÇALVES DIAS encontra-se 

incurso na infração penal do art. 28, caput, da Lei n°11.343/06, razão pela 

qual se oferece a presente denúncia, que espera seja autuada e recebida, 

citando-se o imputado para comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, procedendo-se à oitiva das testemunhas adiante arroladas e 

interrogatório, nos demais termos e atos processuais, conforme art. 78 e 

seguintes da Lei n° 9.099/95, para que, ao final, seja o denunciado julgado 

e condenado.

Despacho: Vistos etc.A denúncia foi recebida pelo juízo do Juizado 

Especial Criminal, portanto:a) Considerando que o denunciado encontra-se 

em local incerto e não sabido, cite-se via edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361 do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.b) Inexistindo resposta à acusação, 

remetam-se os autos ao ministério público para manifestação.c) 

Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de maio de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84332 Nr: 3056-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Lechner da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCAS LECHNER DA SILVA, Rg: 

28799984, Filiação: Vicente Rosa da Cruz e Judith de Jesus Lechener, 

data de nascimento: 26/04/1996, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

Guimarães-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone (65) 9232-6404. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento que no dia 30 de 

setembro de 2016, por volta das 14h50min, na Avenida Frei Canuto, 

centro, nesta cidade e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o 

denunciado guardava consigo, para uso pessoal, 01 (uma ) porção de 

droga identificada como cannabis sativa (maconha), sem autorização e em 

desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Assim agindo, o 

denunciado LUCAS LECHNER DA SILVA encontra-se incurso na infração 

disposta no art. 28, caput, da Lei n° 11.343/06, razão pela se oferece a 

presente denúncia, que espera seja autuada e recebida, citando-se o 

imputado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, 

procedendo-se às oitivas das testemunhas adiante arroladas e 

interrogatório, nos demais termos e atos processuais, conforme o art. 78 e 

seguintes da Lei n° 9.099/95, para que, ao final, seja o denunciado julgado 

e condenado.

Despacho: Vistos etc.A denúncia foi recebida pelo juízo do Juizado 

Especial Criminal, portanto:a) Considerando que o denunciado encontra-se 

em local incerto e não sabido, cite-se via edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361 do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.b) Inexistindo resposta à acusação, 

remetam-se os autos ao ministério público para manifestação.c) 

Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de maio de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87473 Nr: 73-24.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULA FERREIRA, Filiação: Não 

Informado e Não Informado, brasileiro(a), natural de Chapada Dso 

Guimarães-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do incluso procedimento que no dias 29 de 

novembro de 2016, por volta das 21h45min, na via pública, mais 

precisamente na Rua Boa Viista, n° 13, Bairro Sol Nascente, Chapada dos 

Guimarães/MT, a denunciada guardava consigo, para uso pesseoal, 01 

(uma) porção de droga identificada com pasta base de cocaína sem 

autorização e em desacodo com a determinação legal ou regulamentar. 

Assim agindo, a denunciada PAULA FERREIRA, vulgo "PAULINHA" 

encontra-se incursa na infração penal do art. 28, caput, da Lei n° 

11.343/06, razão pela qual se oferece a presente denúncia, que espera 

seja autuada e recebida, citando-se a imputada para comparecer à para 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, procedendo-se a oitiva 

das testemunhas adiante arroladas e interrogatório, nos demais termos e 

atos processuais, conforme art. 78 e seguintes da Lei n° 9.099/95, para 

que, ao final, seja a dennunciada julgada e condenada.

Despacho: Vistos etc.A denúncia foi recebida pelo juízo do Juizado 

Especial Criminal, portanto:a) Considerando que o denunciado encontra-se 

em local incerto e não sabido, cite-se via edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361 do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias, devendo constar no edital que, na resposta, poderá 

arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, até o máximo de oito, qualificando-se e requerendo sua 

intimação, quando necessário.b) Inexistindo resposta à acusação, 

remetam-se os autos ao ministério público para manifestação.c) 

Cumpra-se expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexandre Uelisson 

Santana de Souza, digitei.

Chapada dos Guimarães, 14 de maio de 2018

Eliane Rosa Campos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

971/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000298-90.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA SILVA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SILAS LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0009151A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000298-90.2018.8.11.0024. Parte Autora: HILDA SILVA DE ARRUDA. 

Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. Vistos etc. Trata-se 

de ação previdenciária com pedido de tutela de urgência proposta por 

Hilda Silva de Arruda em face do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Aduz em síntese, que é segurado especial da previdência social e 

faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. Portanto, requer o 

deferimento de tutela de urgência para a imediata implantação do 

benefício. E os autos vieram conclusos. Relatei o necessário, fundamento 

e decido. A tutela de urgência deve ser indeferida. Inicialmente, vale 

salientar, que nos casos específicos de tutela de urgência é necessária, 

para sua procedência, a comprovação da plausibilidade do direito, perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, 

“caput” do Código de Processo Civil, vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Analisando detidamente os fatos e provas apresentadas, 

observo que a parte autora não logrou êxito em comprovar o primeiro 

requisito da concessão da tutela, no caso, a probabilidade do direito uma 

vez que não comprovou de plano a qualidade de segurado especial 

durante todo o período de carência. Desta forma, entendo que, em uma 

análise perfunctória não está comprovada de plano a probabilidade do 

direito, mas apenas seus indícios, sendo necessária a dilação probatória 

para a concessão do referido direito. Em caso similar, já julgou o e. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE 

PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumpre registrar que a Autarquia indeferiu 

o pedido postulado na administrativa, sob a alegação de que a parte 

autora não comprovou a qualidade de segurado especial na condição de 

rurícola. 2. Não é admissível início de prova material quando não 

corroborada por prova testemunhal para reconhecimento da condição de 

segurado especial na condição de trabalhador rural, nos termos do § 3º, 

do art. 55, da Lei 8.213/91. 3. De acordo com jurisprudência deste 

Tribunal, para a demonstração do tempo de serviço rural para concessão 

do benefício de auxílio-doença é necessário a apresentação de início 

razoável de prova material, corroborada por prova testemunhal. In casu, a 

prova testemunhal deverá ser produzida, ainda, pelo Juízo, em momento 

oportuno. Precedentes. 4. Inexistente nos autos prova suficiente do 

exercício da atividade rural da autora, inviável a antecipação da tutela 

antes da produção da prova testemunhal, em face da ausência de um dos 

seus requisitos, qual seja, a verossimilhança da alegação. 5. Agravo a 

que se dá provimento. (TRF-1 - AI: 00672560920114010000 

0067256-09.2011.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Data de Julgamento: 29/09/2015, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 26/10/2015 e-DJF1 P. 1459)” Ausente o 

requisito da plausibilidade do direito, entendo prescindível analisar o perigo 

de dano ou resultado útil do processo. Neste sentido: “É entendimento 

assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a 

sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os 

argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP-)” 

Desta forma, entendo que na análise perfunctória realizada para análise 

da tutela de urgência, não estão presentes os requisitos, principalmente a 

probabilidade do direito, motivo por que, a tutela de urgência deve ser 

indeferida. CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de 

urgência, uma vez que não comprovada a probabilidade do direito, na 

forma do art. 300, do mesmo diploma legal. Recebo a inicial, uma vez 

preenchidos os requisitos legais. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

por ter a parte autora comprovado nos autos a insuficiência de recursos 

para pagar o valor referente às custas processuais, conforme disposto 

no artigo 98, ‘caput’, do Código de Processo Civil. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de marcar a audiência de conciliação. 

(CPC, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM). Ressalto nesse sentido 

que a exigência determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n° 631240/MG nas demandas relacionadas ao 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) demonstra ser infrutífera a 

realização da audiência de conciliação. Registro, ademais, que no Ofício n° 

Circular N° 01/2016 (AGU/PF-MT/DPREV) informou a procuradoria do ente 

requerido não ter interesse na realização do referido ato processual. 

Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo legal. 

Ressalto que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000157-71.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELINO PEREIRA NUNES - ME (EXECUTADO)

JUCELINO PEREIRA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000157-71.2018.8.11.0024. Parte Autora: ATACADAO S.A.. Parte Ré: 

JUCELINO PEREIRA NUNES e outros. Vistos etc. Trata-se de execução de 

título extrajudicial proposta por Atacadão S. A., em face de Jucelino 

Pereira Nunes – ME e Jucelino Pereira Nunes. A parte exequente afirma 

ser credora do executado no valor R$ 24.190,23 (vinte e quatro mil cento 

e noventa reais e vinte e três centavos), conforme duplicadas e cheques 

não adimplidos constantes da inicial, o que autorizaria a execução nos 

termos do art. 802 e 798, I, “d”, do CPC/2015. Aduz ainda que estão 

presentes os requisitos necessários para que seja deferida medida 

cautelar de arresto em tutela de urgência, em face da probabilidade do 

direito evidenciada nos documentos atrelados na inicial e do perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado este último 

requisito no fato de que a parte executada ostenta outros débitos, o que 

demonstra que não estão pagando seus credores. Argumenta também 

que obteve a informação de que os devedores estão na iminência de 

vender o patrimônio, o que inviabilizará a garantia de seu crédito e a 

satisfação da execução. Relatei o necessário, fundamento e decido. 

Conforme art. 300 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”, constando no art. 

301 que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada 

mediante arresto”. Outrossim, em consonância com o art. 305 do 

CPC/2015, “a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela 

cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento; a 

exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo”. Com efeito, conquanto a 

probabilidade do direito de crédito esteja, prima facie, amparada pelos 

documentos atrelados na inicial (contrato de confissão de dívida, subscrito 

por duas testemunhas, art. 784, III, do CPC/2015), não se vislumbra a 

efetiva existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Nesta senda, apesar de a parte requerente fundamentar sua 

pretensão no fato de que a parte requerida encontra-se em situação de 

insolvência, albergando suas alegações em protestos, e indicações de 

inscrições em cadastros de inadimplentes, tais argumentos, isoladamente, 

não servem ao propósito de demonstrarem o periculum in mora. A 

propósito: “AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - Requisitos do artigo 814 do 

Código de Processo Civil não demonstrados - Existência de inúmeros 

débitos - Fato que não faz presumir a insolvência do devedor 

-Indeferimento da medida - Ação Improcedente. (Relator(a): Miguel Petroni 

Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 26/01/2009; Data de registro: 11/03/2009; Outros 

números: 7261339900)” Ademais, não existe nos autos qualquer elemento 

concreto que corrobore a informação de que os devedores estão na 
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iminência de vender o patrimônio, sendo extremante frágil concluir pela 

insolvência tão somente pela existência de outros débitos. Neste sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - Requisitos do artigo 

814 do Código de Processo Civil não demonstrados - Existência de 

inúmeros débitos - Fato que não faz presumir a insolvência do devedor 

-Indeferimento da medida - Ação Improcedente. (Relator(a): Miguel Petroni 

Neto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 26/01/2009; Data de registro: 11/03/2009; Outros 

números: 7261339900)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA 

CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 

INDEFERIMENTO. Para o deferimento da liminar de arresto, é imprescindível 

que, além da existência da dívida, fique evidenciada a situação de 

insolvência do devedor e a intenção de alienar ou dilapidar o patrimônio. A 

mera existência de protestos e restrições creditícias, por si só, não 

autoriza a conclusão de que haja ameaça de risco a eficácia de uma 

possível execução, principalmente quando não se sabe a extensão do 

patrimônio da empresa. (TJ-MG; AGIN 1.0231.09.142585-1/0011; Ribeirão 

das Neves; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 

17/09/2009; DJEMG 06/10/2009)” Desta forma, no caso, não se constata a 

existência de risco real que justifique a constrição cautelar dos bens da 

parte executada, o que impõe o indeferimento. CONCLUSÃO. ANTE O 

EXPOSTO, ausente um dos requisitos necessários, indefiro a liminar 

postulada. Ademais, defiro a pretensão executória de título extrajudicial 

(arts. 783, 784 e 798, CPC/2015). Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (art. 829, CPC/2015), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, a qual deverá recair sobre bem eventualmente já 

indicado na inicial pela parte exequente, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (art. 829, §1° e §2°, CPC/2015). Fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

verba essa que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue 

o pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, CPC/2015). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC/2015 (art. 915, 

CPC/2015). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, 

CPC/2015). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000167-18.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE SOUZA GONZALEZ (AUTOR)

ESTHER DE SOUZA GONZALEZ MEDEIROS (AUTOR)

DOMINGO GONZALEZ RIOS (AUTOR)

JORGE BEZERRA DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000167-18.2018.8.11.0024. Parte Autora: ESTHER DE SOUZA 

GONZALEZ MEDEIROS e outros (3). Parte Ré: IDAZA DISTRIBUIDORA DE 

PETROLEO LTDA. Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

reintegração de posse e indenização por dano material com pedido liminar 

proposta por Esther de Souza Gonzalez e Outros em face de Idaza 

Distribuidora de Petróleo LTDA. Aduz em síntese, que em 25 de setembro 

de 2013 firmaram um contrato de locação de imóvel comercial urbano e 

que a requerida não vem cumprindo o pactuado, qual seja: pagamento do 

arrendamento atualizado anualmente pelo IGPM/FGV, tampouco a 

realização as reformas e melhorias constantes no contrato. Pugna pela 

concessão de liminar para que sejam imediatamente reintegrados na 

posse do imóvel, e ao final seja julgado procedente o pedido tornando 

definitiva a liminar concedida bem como a condenação aos demais pedidos 

de mérito. E os autos vieram conclusos. Relatei o necessário, fundamento 

e decido. A tutela de urgência deve ser indeferida. Inicialmente, vale 

salientar, que nos casos específicos de tutela de urgência é necessária, 

para sua procedência, a comprovação da plausibilidade do direito, perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, 

caput do Código de Processo Civil, vejamos: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” Analisando detidamente os fatos e provas apresentadas, 

observo que a parte autora logrou êxito em comprovar o primeiro requisito 

da concessão da tutela, no caso, a plausibilidade do direito, que é a 

existência de relação jurídica entre as partes, com a existência de um 

contrato e a possibilidade de descumprimento em razão dos demais 

documentos trazidos. Ocorre que, não demonstrou o segundo requisito, o 

do perigo de dano. Explico. Os requerentes não apresentaram os 

prejuízos que vem sofrendo ou estão na iminência de sofrer em razão da 

possibilidade de não cumprimento do contrato, que desafie o deferimento 

de tutela de urgência. Assim, considerando que o prejuízo ou o perigo de 

dano não veio explicito na petição inicial, tampouco se juntou prova do 

requisito em análise, entendo por bem indeferir a tutela de urgência. 

CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, consoante disposto no art. 300, caput 

do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência, pois ausente o perigo de 

dano. Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. 

Remetam-se, portanto, os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos dessa comarca para que agende audiência de conciliação, nos 

termos do caput do artigo 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e 

intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Fiquem 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 dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. 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 apre-sentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contes-tação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Por se tratar de 

processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 

6º do Código de Processo Civil fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-25.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000173-25.2018.8.11.0024. Parte Autora: AMARO TAVARES. Parte Ré: 

BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Analisando a inicial, observa-se que a 

parte autora pleiteou a concessão de justiça gratuita, sem, contudo, 

anexar aos autos documentos que efetivamente demonstrem sua 

hipossuficiência. Ocorre que a gratuidade de justiça é exceção no 

ordenamento jurídico e deve ser avaliada conforme os requisitos do caso 

em concreto. Considerando a ausência de documentos que comprovem a 

hipossuficiência, o indeferimento é medida de rigor. Assim, não há nos 

autos documentos suficientes para demonstrar que o autor faz jus a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Neste sentido: “AGRAVO 
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INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO 

MEDIANTE PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO À PARTE PARA COMPROVAÇÃO 

DE SUAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) Não 

se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte, 

deverá lhe oportunizar a prova de sua hipossuficiência financeira. 2) A 

parte que pleiteia os benefícios da Justiça Gratuita e não apresenta 

documentos comprobatórios de sua condição, a despeito de intimada para 

tal, não faz jus à justiça gratuita. (TJ-MG - Agravo Interno Cv : AGT 

10074140013348002 MG – 11ª Câmara Cível – Relator Des. Marcos 

Lincoln – Julgamento: 22 de Março de 2017)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRA QUE INDEFERIU O PEDIDO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA AUTORA, 

ORA AGRAVANTE, FACULTANDO-LHE RECOLHER AO FINAL DO FEITO. 

PLEITO DA AGRAVANTE NA DIRETIVA DE IMEDIATA REFORMA DO 

DECISÓRIO AGRAVADO. CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA. O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PODE SER 

CONCEDIDO À PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, DESDE QUE COMPROVADA 

A NECESSIDADE DA BENESSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-BA - Agravo de Instrumento 

0012174-70.2016.8.05.0000 – 4ª Câmara Cível - Relator: João Augusto 

Alves de Oliveira Pinto – Publicado em: 05/10/2016)” Diante do exposto, 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Portanto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial, sob pena de 

indeferimento da inicial, no sentido de recolher as custas processuais com 

base no valor da causa, uma vez que foi indeferido o pedido de Justiça 

Gratuita. Havendo eventual pedido de parcelamento de custas, defiro-o na 

forma do art. 98, §6º do CPC, que deverá se dar na forma do art. 468, §7º 

da CNGC, em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira 

devidamente quitada e comprovada nos autos após a preclusão da 

presente decisão. Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, 

data da assinatura.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000179-32.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES (EXECUTADO)

ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

MANOEL ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo nº 

1000179-32.2018.8.11.0024. Parte Autora: BANCO TRIANGULO S/A. Parte 

Ré: ZILDA TEIXEIRA NEVES RODRIGUES - ME e outros (2). Vistos etc. 

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por Banco Triângulo 

S. A., em face de Zilda Teixeira Neves Rodrigues-ME e Outros. A parte 

exequente afirma ser credora dos executados no valor R$ 116.696,08 

(cento e dezesseis mil seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos), 

conforme cédula de crédito bancário não adimplida constantes da inicial, o 

que autorizaria a execução nos termos do art. 802 e 798, I, “d”, do 

CPC/2015. Aduz ainda que estão presentes os requisitos necessários 

para que seja deferida medida cautelar de arresto em tutela de urgência, 

em face da probabilidade do direito evidenciada nos documentos atrelados 

na inicial e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, 

consubstanciado este último requisito no fato de que a parte executada 

ostenta outros débitos, o que demonstra que não estão pagando seus 

credores. Relatei o necessário, fundamento e decido. Conforme art. 300 

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”, constando no art. 301 que “a tutela 

de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto”. 

Outrossim, em consonância com o art. 305 do CPC/2015, “a petição inicial 

da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente 

indicará a lide e seu fundamento; a exposição sumária do direito que se 

objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Com efeito, conquanto a probabilidade do direito de crédito 

esteja, prima facie, amparada pelos documentos atrelados na inicial 

(contrato de confissão de dívida, subscrito por duas testemunhas, art. 

784, III, do CPC/2015), não se vislumbra a efetiva existência de perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, apesar de a 

parte requerente fundamentar sua pretensão no fato de que a parte 

requerida encontra-se em situação de insolvência, albergando suas 

alegações em protestos, e indicações de inscrições em cadastros de 

inadimplentes, tais argumentos, isoladamente, não servem ao propósito de 

demonstrarem o periculum in mora. A propósito: “AÇÃO CAUTELAR DE 

ARRESTO - Requisitos do artigo 814 do Código de Processo Civil não 

demonstrados - Existência de inúmeros débitos - Fato que não faz 

presumir a insolvência do devedor -Indeferimento da medida - Ação 

Improcedente. (Relator(a): Miguel Petroni Neto; Comarca: São Paulo; Órgão 

julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/01/2009; 

Data de registro: 11/03/2009; Outros números: 7261339900)” Ademais, 

não existe nos autos qualquer elemento concreto que corrobore a 

informação de que os devedores estão na iminência de vender o 

patrimônio, sendo extremante frágil concluir pela insolvência tão somente 

pela existência de outros débitos. Neste sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

CAUTELAR DE ARRESTO - Requisitos do artigo 814 do Código de 

Processo Civil não demonstrados - Existência de inúmeros débitos - Fato 

que não faz presumir a insolvência do devedor -Indeferimento da medida - 

Ação Improcedente. (Relator(a): Miguel Petroni Neto; Comarca: São Paulo; 

Órgão julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 

26/01/2009; Data de registro: 11/03/2009; Outros números: 7261339900)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. LIMINAR. 

AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. Para o deferimento da liminar 

de arresto, é imprescindível que, além da existência da dívida, fique 

evidenciada a situação de insolvência do devedor e a intenção de alienar 

ou dilapidar o patrimônio. A mera existência de protestos e restrições 

creditícias, por si só, não autoriza a conclusão de que haja ameaça de 

risco a eficácia de uma possível execução, principalmente quando não se 

sabe a extensão do patrimônio da empresa. (TJ-MG; AGIN 

1.0231.09.142585-1/0011; Ribeirão das Neves; Décima Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 17/09/2009; DJEMG 06/10/2009)” Desta 

forma, no caso, não se constata a existência de risco real que justifique a 

constrição cautelar dos bens da parte executada, o que impõe o 

indeferimento. CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, ausente um dos 

requisitos necessários, indefiro a liminar postulada. Ademais, defiro a 

pretensão executória de título extrajudicial (arts. 783, 784 e 798, 

CPC/2015). Cite-se a parte executada para pagar a dívida no prazo de 03 

(três) dias, contado da citação (art. 829, CPC/2015), constando do 

mandado ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial 

de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, a 

qual deverá recair sobre bem eventualmente já indicado na inicial pela 

parte exequente, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (art. 829, §1° e §2°, CPC/2015). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (art. 827, §1°, CPC/2015). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, 

conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC/2015 (art. 915, 

CPC/2015). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916, 

CPC/2015). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 78611 Nr: 599-25.2016.811.0024

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dagoberto Garcia Belufi
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joair Lara de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELI BRITZIUS - 

OAB:19138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte impetrante, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos 

manifestação quanto ao Parecer do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 75627 Nr: 2675-56.2015.811.0024

 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: Nivaldo Correia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Apolonio Bouret de Melo, Zilda Sampaio 

Soriano, Cecilia Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte autora, pela imprensa, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste quanto à citação dos confinantes, 

apresentando endereço atualizado para tanto, uma vez terem sido 

devolvidos os respectivos ARs, ocasião em que deverá, querendo, 

apresentar réplica, bem como especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 34356 Nr: 237-33.2010.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altair Carvalho Pardin

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Laís Alessandra de Moura Moreira - OAB:13.291, 

Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. No tocante a execução de honorários, intime-se o causídico para, 

emendar a inicial, fazendo constar o seu nome como exequente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

II. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. Eventual silêncio deverá ser certificado.

III. Sem prejuízo do acima exposto defiro a pretensão executória em 

relação ao saldo do benefício previdenciário.

IV. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu representante judicial, 

por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 

(trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo, para 

tanto, arguir qualquer das questões elencadas nos incisos do art. 535, do 

CPC/2015.

V. Advirta-se a parte executada de que (art. 535, §2° e §3° do CPC/2015):

a) caso alegue excesso de execução, deverá indicar e declarar de 

imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da 

arguição;

b) não impugnada a execução ou rejeitadas suas arguições, será 

expedida, por intermédio do presidente do tribunal competente ordem do 

juiz, precatório e/ou requisição de pequeno valor em favor da parte 

exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal e na 

legislação e normatização pertinentes.

VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 35765 Nr: 1576-27.2010.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Leão Pereira

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Roberto Alves - 

OAB:6783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Analisando os autos, verifica-se do pedido de habilitação de herdeiro 

(fls. 179/190) que o requerente apresenta, segundo laudo médico de fl. 

188 “retardo mental e dificuldade no aprendizado” levando este juízo a 

crer na existência de relativa incapacidade do habilitando para prática dos 

atos da vida civil, sem a devida representação legal por tutor/curador.

II. Desta feita, intime-se o advogado da parte exequente para que 

regularize a representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 71 do Código de Processo Civil.

III. Posteriormente volvam-me os autos conclusos.

IV. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 38854 Nr: 1319-65.2011.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderleia Aparecida Pereira, ADPC, GJPC

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 I. Diante do silêncio da autarquia ré em apreciar o requerimento 

administrativo (RE 631240), conforme certificado à fl. 171, reconheço a 

presença do interesse processual, dando prosseguimento ao feito.

 II. Dessa forma, INTIME-SE o INSS para que, no prazo de 30 dias, 

apresente contestação de mérito, ocasião em que deverá, caso entenda 

ser necessário, manifestar de forma expressa e justificada eventual 

contrariedade quanto ao aproveitamento dos atos processuais instrutórios 

já praticados, sob pena de convalidação.

III. Certifique eventual silêncio.

 IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010354-34.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIL GONCALVES SANTOS SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão prolatada nos autos ID 

12227641. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de maio de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010552-08.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE PEREIRA COSTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO OAB - MT0012586A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)
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INTIMAÇÃO dos advogados das partes da decisão prolatada nos autos ID 

12227748. Chapada dos Guimarães-MT, 14 de maio de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-30.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH DE FREITAS CARNAUBA (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 dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 12199048, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 14 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA IGNOTTI FAIAD OAB - MT0016735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 12822570 , para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 14 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-31.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

POSTO CENTRAL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO CHAPADENSE VIACAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimação da advogada da parte promovente da Audiência de 

Conciliação redesignada para a Data: 05/09/2017, Hora: 14:00, Sala: 

CHAPADA GUIMARÃES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que 

acontecerá no Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos 

Guimarães/MT, devendo comparecer acompanhada de seu/sua 

constituinte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000658-93.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SUENCIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 10 (dez) dias acerca da petição da parte 

promovida e certidão ID's 13186825 e seguintes, requerendo o que de 

direito. Chapada dos Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. Luciana 

Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010019-20.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

CLARO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIR REZENDE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente da decisão prolatada nos 

autos ID 10193616, para se manifestar no prazo legal. Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010210-31.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO LEPRI BOBROFF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MATEUS PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte exequente da decisão e extrato 

Renajud dos autos, para, querendo, manifestar-se no prazo legal. 

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi 

Rozin- Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-75.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIO MORAES DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOISY HELENY (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para o dia 07/06/2018, às 15:30 horas , devendo comparecer 

acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada dos 

Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-59.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SANTANA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KESSIA NAYANNE AMARAL MATOS OAB - MT0019561A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parteexequente para se manifestar nos 

presentes autos, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentaença - ID 12470807, requerendo o que de direito. 

Chapada dos Guimarães-MT, 15 de maio de 2018. Luciana Marrques Gobbi 

Rozin - Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-39.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE ANDRADE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 
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PROCESSO Nº 1000282-39.2018.8.11.0024 REQUERENTE: KARINE DE 

ANDRADE CORREA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Intime-se o 

promovente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 321 do CPC, retifique o pedido de item 4 que se 

encontra inteligível, para o cumprimento do requisito do art. 319, IV, do 

CPC, sob pena de indeferimento da inicial. Transcorrido o prazo acima, 

certifique-se e volvam-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 15 de maio de 

2018

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-82.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT0013645A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010269-82.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: CESAR EDUARDO SILVA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da 

obrigação e considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que 

orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de 

Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do 

Código de Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em 

depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a 

determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CESAR EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA no montante de R$ 118,68, no 

CNPJ/CPF de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA , sob o nº 

79.379.491/0001-83. 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.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010639-61.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA MARIA DAMACENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010639-61.2015.8.11.0024 EXEQUENTE: AOTORY DA SILVA SOUZA 

EXECUTADO: ELIANA MARIA DAMACENA Vistos etc. Transcorrido o 

prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por AOTORY DA SILVA SOUZA no 

montante de R$ 3.888,61, no CNPJ/CPF de ELIANA MARIA DAMACENA , 

sob o nº 798.191.331-49. 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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000428-17.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARGARETE MADEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE ARAUJO WAGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000428-17.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: TANIA MARGARETE 

MADEIRA EXECUTADO: MARLENE DE ARAUJO WAGNER Vistos etc. 

Transcorrido o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e 

considerando que o dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a 

nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); 

tendo em vista a permissão expressa no artigo 854 do Código de 

Processo Civil para a realização da penhora de dinheiro em depósito ou 

aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade, procedo penhora online requerida por TANIA 

MARGARETE MADEIRA no montante de R$ 9.836,80, no CNPJ/CPF de 

MARLENE DE ARAUJO WAGNER , sob o nº 484.656.669-20. 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.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010037-41.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DIVINO DA CRUZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 8010037-41.2013.8.11.0024 EXEQUENTE: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES EXECUTADO: LUCIA DIVINO DA CRUZ Vistos etc. Transcorrido 

o prazo para pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o 

dinheiro figura como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à 

penhora (artigo 835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a 

permissão expressa no artigo 854 do Código de Processo Civil para a 

realização da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, 

autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua indisponibilidade, 

procedo penhora online requerida por FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 
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no montante de R$ 2.237,70, no CNPJ/CPF de LUCIA DIVINO DA CRUZ , 

sob o nº 028.302.831-98. 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.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDHITE DE AGUIAR VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000696-82.2018.8.11.0009. AUTOR: EDHITE DE 

AGUIAR VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 04 DE JULHO DE 2018, às 17H, a audiência 

anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão anterior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 14 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TIMOTEO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000871-47.2016.8.11.0009. AUTOR: JORGE 

TIMOTEO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 05 DE JULHO DE 2018, às 14H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002283-76.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES AGRO SOL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - GO24875 (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO 

EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do NCPC. Custas, despesas e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser 

igualmente partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

10 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000626-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA ALVES CORREA OAB - 010.836.151-90 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO APARECIDO PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000626-65.2018.8.11.0009. AUTOR: ANNA 

JULLYA CORREA PEREIRA REPRESENTANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA 

ALVES CORREA RÉU: FABIANO APARECIDO PEREIRA Vistos. 

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 02 DE AGOSTO DE 2018, às 15H, a audiência 

anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão anterior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 11 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000626-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA ALVES CORREA OAB - 010.836.151-90 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO APARECIDO PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000626-65.2018.8.11.0009. AUTOR: ANNA 

JULLYA CORREA PEREIRA REPRESENTANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA 

ALVES CORREA RÉU: FABIANO APARECIDO PEREIRA Vistos. 

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 02 DE AGOSTO DE 2018, às 15H, a audiência 

anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão anterior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 11 de maio de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000732-27.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BRASILINA MACHADO NUNES (REQUERENTE)

ONOFRE ALMOND BISPO (REQUERENTE)

GENESIO ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

CESAR TEIXEIRA BORRET (REQUERENTE)

NEUZA SANTANA GONSALVES SILVA (REQUERENTE)

JOSE MARCIO TAUFFER (REQUERENTE)
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ALCIZONI GIL (REQUERENTE)

MARIA NENIL DA SILVA (REQUERENTE)

LINDOLFO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DA COSTA ALVES (REQUERENTE)

JOSE SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS LOPES (REQUERENTE)

JOSE GOMES SOBRINHO (REQUERENTE)

EDECLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

SANTINEI SOUZA DIAS (REQUERENTE)

MARLENE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000732-27.2018.8.11.0009. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARIA NENIL DA SILVA, SANTINEI SOUZA 

DIAS, EDECLAUDIO DA SILVA, BRASILINA MACHADO NUNES, GENESIO 

ANTONIO DA SILVA, JOSE DA COSTA ALVES, CESAR TEIXEIRA BORRET, 

JOSE GOMES SOBRINHO, ALCIZONI GIL, ONOFRE ALMOND BISPO, LUIZ 

CARLOS LOPES, JOSE MARCIO TAUFFER, JOSE SOARES DE LIMA, 

NEUZA SANTANA GONSALVES SILVA, MARLENE RIBEIRO DA SILVA, 

LINDOLFO LOPES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A alegada 

hipossuficiência da parte requerente não restou demonstrada. Malgrado a 

presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência seja 

assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LXXIV, prevê que tal 

benefício será concedido para aqueles que comprovarem a insuficiência 

de recursos: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

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

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no original). 

Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de carteira 

de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária dos 

últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados do cônjuge ou companheiro. 

É que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso adota o limite de 

renda familiar mensal líquida de 03 (três) salários mínimos para a 

presunção legal de hipossuficiência, nos termos do art. 1º, “caput”, da 

Resolução nº 90/2017-CSDP, podendo ser elastecida para até 05 (cinco) 

salários mínimos quando mais de uma pessoa contribuir para ela, na forma 

dos §§ 1º e 2º, observadas as demais disposições dos §§ 3º a 5º e 7º, 

todos da referida disposição normativa: “Artigo 1º. Será presumido 

hipossuficiente de recursos, para fins de assistência jurídica pela 

Defensoria Pública, aquele que comprovar renda mensal familiar líquida de 

até três salários mínimos. § 1º. Renda familiar mensal é a soma dos 

rendimentos auferidos mensalmente pela entidade familiar, composta pelo 

casal e filhos que contribuam para o sustento do lar. § 2º. Quando mais de 

uma pessoa contribuir para a renda familiar líquida, o parâmetro para a 

atuação da Defensoria Pública será de até cinco salários mínimos. § 3º. 

Para aferição da renda familiar líquida deverão ser deduzidas as parcelas 

referentes ao INSS, ao Imposto de Renda e aos valores concedidos por 

programas oficiais de transferência de renda e de benefícios 

assistenciais. § 4º. Não serão computados para o fim de se aferir a renda 

mensal familiar os filhos maiores de idade e outros parentes que estejam 

residindo temporariamente na casa dos interessados. § 5º. Na hipótese de 

duas ou mais famílias residirem no mesmo teto, mas com despesas 

separadas, cada uma delas que buscar os serviços da Defensoria Pública 

deverá ser analisada separadamente para efeitos de aferimento da renda 

mensal familiar. § 7º. Havendo possibilidade de solução consensual do 

conflito, judicial ou extrajudicialmente, o limite previsto no caput e no § 2º 

será aferido apenas em relação à pessoa física que originalmente 

procurou o atendimento”. Equânime, proporcional e razoável a adoção por 

este Juízo dos parâmetros estipulados para a atuação do órgão 

constitucional que tem por escopo a defesa dos necessitados, na forma 

do art. 134, “caput”, da CRFB/88, de modo a se aferir pela concessão ou 

não da gratuidade da justiça. Acrescenta-se que para sanar quaisquer 

dúvidas, este Juízo efetuará pesquisas pelos Sistemas RENAJUD, 

BACENJUD, INFOJUD e CAGED, inclusive com acesso aos dados da 

Receita Federal. Sem a comprovação, deverá a parte autora promover o 

recolhimento das custas processuais no prazo acima assinalado. 

Ressalta-se que o não atendimento das providências acima declinadas 

acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC), 

e, consequentemente, a prejudicialidade de todos os demais atos 

praticados. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso for necessário. 

Cumpra-se. Colíder, 10 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000710-03.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000710-03.2017.8.11.0009. AUTOR: JOSE 

RICARDO CALDEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 28 DE JUNHO DE 2018, às 15H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 11 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-52.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVALDA RODRIGUES ALVES DIONISIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000364-52.2017.8.11.0009. AUTOR: ERIVALDA 

RODRIGUES ALVES DIONISIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 04 DE JULHO DE 2018, às 15H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 11 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000715-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IARA MARQUES REZENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000715-25.2017.8.11.0009. AUTOR: IARA 

MARQUES REZENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 28 DE JUNHO DE 2018, às 16H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 
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anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 11 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000737-20.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIR PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000737-20.2016.8.11.0009. AUTOR: ALBENIR 

PEREIRA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 04 DE JULHO DE 2018, às 16H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 11 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-47.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE TIMOTEO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000871-47.2016.8.11.0009. AUTOR: JORGE 

TIMOTEO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a necessidade de readequação da pauta de 

audiências, REDESIGNO para o dia 05 DE JULHO DE 2018, às 14H, a 

audiência anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão 

anterior. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000626-65.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. C. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE OLIVEIRA ALVES CORREA OAB - 010.836.151-90 

(REPRESENTANTE)

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO APARECIDO PEREIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000626-65.2018.8.11.0009. AUTOR: ANNA 

JULLYA CORREA PEREIRA REPRESENTANTE: GABRIELA DE OLIVEIRA 

ALVES CORREA RÉU: FABIANO APARECIDO PEREIRA Vistos. 

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 02 DE AGOSTO DE 2018, às 15H, a audiência 

anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão anterior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 11 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-79.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADMAR AGOSTINI MANICA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1000638-79.2018.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)(s) advogado(a)

(s) da parte autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao 

recolhimento do valor relativo a diligência do senhor Oficial de Justiça, 

através da emissão das guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, endereço www.tjmt.jus.br, Serviços->Guias->Diligências 

(ou http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), , comprovando 

nos autos, salientando que durante a emissão deverá ser escolhido 

“perímetro urbano”. COLÍDER, 15 de maio de 2018 PATRÍCIA NOVAES 

COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-82.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDHITE DE AGUIAR VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE MATCHIL MACHADO DA SILVA OAB - MT6015/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000696-82.2018.8.11.0009. AUTOR: EDHITE DE 

AGUIAR VIEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 04 DE JULHO DE 2018, às 17H, a audiência 

anteriormente agendada. Cumpra-se no que couber a decisão anterior. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000317-44.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte 

Exequente, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da petição e documentos de id. 12935679, 12935728 e 13197647, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito. Colider/MT, 

15/05/2018. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53370 Nr: 809-34.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RODRIGO WIEGERT, NELMO JOSÉ 

WIEGERT, TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, WANCLEY ANTUNES 

GONÇALVES, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES JUNQUEIRA, GUSTAVO 

JOSÉ WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

DETERMINO à zelosa Secretaria Judicial que proceda à pesquisa do 

endereço da parte solicitada nos cadastros e sistemas virtuais disponíveis 

(BacenJud, RenaJud, Infojud, Infoseg, Politec e Siel), expedindo-se, 

inclusive, ofícios às empresas de telefonia móvel Claro, Oi, Tim e Vivo e às 

concessionárias de serviço público Energisa e Águas de Colíder, caso a 

parte solicitante tenha pleiteado, a fim de viabilizar a sua citação/intimação.

Caso a consulta seja positiva, ou seja, encontrado endereço novo da 

parte solicitada diferente daquele(s) informado(s) na petição inicial ou 

manifestações anteriores, expeçam-se os expedientes necessários para 
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sua citação/intimação.

Do contrário, caso não localizado nenhum endereço diverso daquele(s) já 

constante(s) do feito, intime-se a parte solicitante para requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, 

nos termos do artigo 485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação, igualmente certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e OFÍCIO, caso seja 

necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99285 Nr: 1676-17.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON AUGUSTO ROLDÃO, ROSINEI FROIZ LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA - OAB:MT19960/0, FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou do pedido de reconsideração, 

pois que tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000635-61.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA CARMELO FIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA GOUVEIA OAB - SP149045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PADRAO CONCRETOS LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, para 

providenciar a publicação do EDITAL DE CITAÇÃO expedido nesta data, 

conforme ID. 13196306, devendo comprovar no presente feito a referida 

publicação.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002051-64.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C.L CARDOSO - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 

05(cinco) dias, informar nos autos o endereço atualizado do Executado.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002050-79.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO PEREIRA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo de 

05(cinco) dias, informar nos autos o endereço atualizado do Executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001218-46.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA RODRIGUES DA COSTA HELATENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0020430A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002259-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENECIR ANTONIO MACARI 28493796972 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Numero do Processo: 1002259-48.2017.8.11.0009 

REQUERENTE: MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, LIDER 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI REQUERIDO: GENECIR ANTONIO 

MACARI 28493796972 Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão, proposta por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, em 

face de GENECIR ANTONIO MACARI, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com a inicial vieram os documentos. Em seguida, a parte autora 

manifestou no ID 11361184, informando que o requerido quitou o débito, 

pugnando pela extinção do feito. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o feito, tenho como plenamente 

cabível a desistência da ação pela parte autora. Assim, HOMOLOGO a 

desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

FEITO proposto por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA, em face de 

GENECIR ANTONIO MACARI, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. Nos termos do art. 90 do 

Código de Processo civil, condeno o autor ao pagamento das custas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez CERTIFICADO o trânsito em 

julgado, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais. Colíder/MT, 18 

de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85721 Nr: 3120-90.2013.811.0009

 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: ROGÉRIO LAVEZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO ARBID, MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT/ 15.013-A

 Autos nº: 3120-90.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 85721.

Vistos, etc.

Trata-se de “Embargos de Declaração” opostos pela parte requerida em 

face da sentença proferida às fls. 232-235.

 Sustentou o embargante que a parte dispositiva da sentença está em 

contradição com sua fundamentação no que tange aos valores da 

condenação a título de indenização por lucros cessantes.

 É, em síntese, o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

1 - Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022 do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial 

para às hipóteses previstas em seus incisos seguintes.

Vejamos:

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. (Grifos meus)

Em contrapartida, compulsando os autos verifico que há contradição na r. 

sentença objurgada, demonstrando o vício delineado no inciso I, do artigo 

1.022 do CPC/2015. Isso porque, o valor indicado na sentença a título de 

lucros cessantes corresponde ao período de 29.12.2011 até o dia 

13.03.2012. Ou seja, tal valor não deve ser entendido para fins de diária.

 Isto posto, conheço dos embargos, acolhendo-o, razão pela qual 

determino que onde se lê:

“... a título de indenização por lucros cessantes, deve a parte ré pagar ao 

autor a quantia diária de R$ 35.000,00 (trinca e cinco mil reais) a contar de 

29.12.2011 até 13.03.2012 (data em que houve a satisfação integral da 

indenização)...”

LEIA-SE:

“... a título de indenização por lucros cessantes, deve a parte ré pagar ao 

autor a quantia de R$ 35.000,00 (trinca e cinco mil reais) correspondente 

ao período de 29.12.2011 até 13.03.2012 (data em que houve a satisfação 

integral da indenização)...”

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colider/MT, 14 de maio de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99603 Nr: 1898-82.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO REGONATO DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s, para, no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso interposto nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51493 Nr: 2209-20.2009.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDOD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 [...] Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, pelo que extingo o processo com 

resolução de mérito, para:A) DECLARAR, com efeito ex tunc, a existência 

da união estável entre requerente e requerida, pelo período de 04 (quatro) 

anos, sendo a partir de meados de agosto de 2004 a meados de 2008, 

bem como para decretar a sua dissolução.B) CONDENAR a requerida, 

Lourdes Medeiros de Oliveira Donassan, a partilhar na proporção de 50%, 

os seguintes bens:I - 01 mesa de cozinha de vidro com quatro cadeiras; II 

- 01 colchão da marca Ortobom; III - 01 lavadora mueller; IV - 01 ventilador; 

V - 01 guarda-roupa de 6 portas; VI - 01 conjunto de cozinha cerejera; VII 

- 01 aparelho de fazer sanduiche; VIII - 01 centrifuga mueller; IX - 01 

freezer usado.C) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, com base no artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil, em 10 % (dez por cento) sobre o 

valor da causa.Após o trânsito em julgado desta sentença, devidamente 

certificado, ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-seColíder, 14 de maio de 2018.Giselda 

Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 51676 Nr: 2381-59.2009.811.0009

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamila de Souza Coutinho - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a d. patrona da requerente DRA. KAMILA DE SOUZA 

COUTINHO - OAB/MT. 10.661, para querendo no prazo legal IMPUGNAR a 

CONTESTAÇÃO de fls, encartada aos autos, à disposição na secretaria.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54708 Nr: 2146-58.2010.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COLÍDER ESTADO DE MATO GROSSO, 

CELSO PAULO BANAZESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 1º 

OFICIO DE COLÍDER, ALDEVINO RIBEIRO SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA ROMANO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 17.593-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES SALES - OAB:20768 

OABMT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ADVOGADO da parte requerida do 

cumprimento da sentença, pare que o executado, na forma do art. 513, § 

2º, do CPC, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93285 Nr: 1524-03.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

VSDS, NELI TERESINHA SAWARIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE MATUPÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 FINALIDADE: intimação do(s) advogado(s) da parte requerida, Municipio 

de Matupá, da parte dispositiva, da Decisão de Fls. 112/113, sendo que o 

conteúdo na integra também está disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (WWW.TJMT.JUS.BR). "...Logo, não há razão 

para prosseguimento de qualquer demanda, uma vez que ocorreu a perda 

do objeto em razão do falecimento da substituída Vitória Sawaris de 

Souza. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inc. VI e IX, do Código de 
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Processo Civil. Sem custas. Sem honorários.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. CIÊNCIA ao Ministério Público. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo com as baixas e 

anotações estilares. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder/MT, 24 de janeiro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade - Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 43408 Nr: 347-82.2007.811.0009

 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: JOSÉ REGINALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.Deixo de 

condenar a parte autora em despesas, custas e honorários advocatícios, 

tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as 

baixas e cautelas de estilo.Colíder-MT, 11 de maio de 2018.Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55583 Nr: 137-89.2011.811.0009

 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: MAURO RIBEIRO NOVAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar nos autos em referência que se encontram à 

disposição na Secretaria, requerendo o que de direito.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107839 Nr: 3084-09.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABM, LFDSS, JDSA, GDLMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO do advogado, Dr. Alcides Ferreira Junior, para que, no prazo 

legal, apresente memoriais finais referente à ré Alessandra Barros 

Machado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101834 Nr: 3497-56.2016.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SDCFA, DDPJCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:OAB/MT 12.769

 Autos n°. 3497-56.2016.811.0009 – Código n°. 101834

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Medida Protetiva formulado por Sueli do Carmo 

Fondeli Aquino em face de Valter Aquino da Silva, partes qualificadas.

Verifica-se que a vítima devidamente intimada para se manifestar acerca 

da continuidade das medidas (fl. 62) quedou-se inerte conforme certidão 

de fl. 63.

Vieram-me os autos conclusos.

Relatados. Fundamento e Decido.

O feito comporta julgamento imediato. Explico.

Não obstante a integridade física e a vida cuidarem-se a bem da verdade, 

de direitos indisponíveis, no presente caso que se descortina, não mais 

subsistem razões para prosseguir com o presente procedimento, haja 

vista que a ofendida de forma tácita (eis que intimada não manifestou 

acerca da continuidade das medidas) desistiu das medidas protetivas 

deferidas em seu favor.

Posto isso, REVOGO as medidas outrora deferidas e JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Às providências.

Colíder/MT, 14 de maio 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, 

LENI BRAGA DA CRUZ

 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:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência da oitiva da vítima e da testemunha ausente. 2) DECRETO a 

revelia do acusado nos termos do parecer ministerial. 3) Não havendo 

demais provas a serem produzidas DECLARO encerrada a fase de 

instrução; 4) Considerando que as partes já apresentaram memoriais 

finais. 5) MANTENHO os autos conclusos para prolação de sentença.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107323 Nr: 2741-13.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN BARBOSA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

desistência das testemunhas Julio Cesar Garcia e Epaniminondas Rosa 

Fluch Junior, conforme requerido pelas partes 2) Não havendo demais 

provas a serem produzidas DECLARO encerrada a fase de instrução; 2) 

Considerando que as partes já apresentaram seus memoriais, MANTENHO 

os autos conclusos para prolação de sentença.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86434 Nr: 3849-19.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 INTIMAÇÃO do advogado de defesa a fim de que no prazo legal 

apresente resposta a acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 99096 Nr: 1540-20.2016.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTOVÃO NASCIMENTO FERREIRA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 INTIMAÇÃO do advogado de defesa a fim de que no prazo legal se 

manifeste acerca do cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 2595-16.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONISIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:3529-A/MT

 INTIMAÇÃO da defesa para que no prazo legal apresente suas alegações 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86555 Nr: 62-45.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da testemunha Rogério Pereira da Silva para o Juízo deprecado 

de Nova Canaã do Norte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55157 Nr: 2595-16.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIONISIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:3529-A/MT

 Vistos. Aguarde-se o retorno da missiva. Após, dê-se vista às partes 

para a manifestação nos termos do artigo 402 do CPP ou se nada tiverem 

a requerer, dê-se vista ao Ministério Público para a apresentação das 

alegações finais e em seguida à defesa, no prazo legal. Após, conclusos 

para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 80979 Nr: 2020-37.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEFERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:OAB/MT 10.629

 Autos nº. 2020-37.2012.811.0009 - Código nº. 80979

Despacho

Vistos, etc.

1. Inicialmente, anoto que, não obstante tenha na sentença constado 

determinação para restituição dos objetos apreendidos à fl. 21, 

percebe-se pela fl. 60 que apenas não houve a devolução das munições e 

de 1 CRLV Fiat Uno, placa JZT 2177, estes recebidos em Juízo conforme 

fl. 104.

2. Em relação as munições, em que pese tenha constado determinação 

para remessa da arma ao exército na sentença (fls. 182/185), é óbvio que 

as munições se inserem no contexto até mesmo porque não houve 

apreensão de qualquer arma, conforme auto de apreensão de fl. 21 e 

recebimento em Juízo fl. 104. Assim, se ainda não foi, deverão ser 

encaminhadas ao comando do exército para destruição.

3. Já quanto ao CRLV Fiat Uno, placa JZT 2177, diante da inércia do réu 

(fl. 286) mesmo que devidamente intimado (fl. 285), aliado ao fator 

temporal desde a apreensão (fl. 21) e, ainda, que posteriormente poderá 

ser requerido junto ao Detran novo documento, procedimento este 

inclusive adotado pelo referido órgão quando dos pagamentos dos 

licenciamentos, como é cediço, DETERMINO a destruição do documento.

4. Por fim, não havendo qualquer pendência, ARQUIVE-SE.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 14 de maio de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000611-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO MARTINS RODRIGUES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE COLIDER (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000611-96.2018.8.11.0009. AUTOR: EDIVALDO MARTINS RODRIGUES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. Dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Colíder, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010564-04.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLUCAO AMBIENTAL LTDA (REQUERIDO)

RENATO CUDINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 8010564-04.2014. 

8.11.0009; REQUERENTE: EDUARDO ROGERIO SANTOS CEREZOLI 

REQUERIDO: SOLUCAO AMBIENTAL LTDA Finalidade: Intimar a 

requerente, através do(a) Advogado(a), quanto à Certidão do Oficial de 

Justiça que consta nos autos (ID 12686128), para manifestar, no prazo de 

05 dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-95.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000430-95.2018.8.11.0009;. Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

FRANCISCO DONINI Parte Ré: REQUERIDO: NOVA PONTOCOM COMERCIO 

ELETRONICO S.A. Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida 
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pelo correio com a informação “mudou-se” o número Id 13089897, para 

apresentar o novo endereço da parte promovida, para fins de 

citação/intimação. Colíder-MT, 08 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICKSON TEYLOR NICASTRO SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000360-78.2018.8.11.0009 Parte Autora: BOSSA DROGARIA LTDA - ME 

Parte Ré: NICKSON TEYLOR NICASTRO SILVA FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

o Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 05 de julho de 2018 às 13h20min., acompanhado 

da(s) parte(s) constituinte(s). A intimação do autor para audiência de 

conciliação será realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, 

CPC), consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. Colíder/MT, 14 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000516-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MERGULHAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000516-66.2018.8.11.0009 Parte Autora: VANDERLEI MERGULHÃO Parte 

Ré: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS FINALIDADE: INTIMAR o(a) o 

Advogado(a) da parte para comparecer à audiência de conciliação 

designada para o dia 10 de julho de 2018 às 13h00min., 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, 14 de maio de 2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

J DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA MONTEIRO LEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000686-38.2018.8.11.0009 Partes do processo: REQUERENTE: 

J DOS SANTOS - ME, JOEL DOS SANTOS REQUERIDO: MARIA CELIA 

MONTEIRO LEAL FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) 

nos autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 14 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 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-38.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DOS SANTOS (REQUERENTE)

J DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CELIA MONTEIRO LEAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000686-38.2018.8.11.0009 Partes do processo: REQUERENTE: 

J DOS SANTOS - ME, JOEL DOS SANTOS REQUERIDO: MARIA CELIA 

MONTEIRO LEAL FINALIDADE: INTIMAR o (a) Advogado (a) constituído (a) 

nos autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 14 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 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000654-33.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALBINO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1000654-33.2018.8.11.0009 Partes do processo: REQUERENTE: 

RUBENS ALBINO DO PRADO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. FINALIDADE: INTIMAR o(a) Advogado(a) constituído(a) 

nos autos para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 12 de Junho de 2.018 às 15hs00, acompanhado da(s) parte(s) 

constituinte(s). A intimação do autor para audiência de conciliação será 

realizada na pessoa de seu advogado (art 334, § 3°, CPC), consignando 

que o não comparecimento pessoal à audiência, implicará na extinção do 

processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95, com condenação nas custas processuais. (a) Antonia V. da 

Costa Nunis - Técnica Judicial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010021-98.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEITON SCHLICKMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ODAIR JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010021-98.2014.8.11.0009. EXEQUENTE: CLEITON SCHLICKMANN 

EXECUTADO: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO DOS 

SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo exequente 

em desfavor da parte executada. Devidamente intimado(a) para se 

manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) executado(a), o(a) 

exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo. Após o 

encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta Única, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

10 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-48.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE JOSE SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010078-48.2016.8.11.0009. REQUERENTE: VICENTE JOSE SABINO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pelo exequente em desfavor da parte 

executada. Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os 

depósitos realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se por 

satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao 

Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 10 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010169-41.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON DAVI RODRIGUES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010169-41.2016.8.11.0009. REQUERENTE: GLEISON DAVI RODRIGUES 

MOREIRA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença 

promovida pelo exequente em desfavor da parte executada. Devidamente 

intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) 

executado(a), o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim 

pela expedição de alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, 

defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos 

dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. 

Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências 

necessárias para o levantamento do valor depositado e vinculado a este 

processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da 

Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

10 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010404-08.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BIRTCHE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT0018288A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010404-08.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: MANOEL BIRTCHE 

EXECUTADO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de 

sentença promovida pelo exequente em desfavor da parte executada. 

Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os depósitos 

realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), 

pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento dos valores. 

Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao 

Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 10 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000201-72.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO APARECIDO DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000201-72.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CARLINHO APARECIDO 

DOMINGOS REQUERIDO: LOJAS AVENIDA S.A Vistos. Trata-se de ação 

de cumprimento de sentença promovida pelo exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimado(a) para se manifestar quanto os 

depósitos realizados pelo(a) executado(a), o(a) exequente deu-se por 

satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor depositado e 

vinculado a este processo. Após o encaminhamento do alvará judicial ao 

Departamento da Conta Única, aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 10 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-38.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (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):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000158-38.2017.8.11.0009. REQUERENTE: EDSON FRANCISCO DONINI 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida pelo 

exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimado(a) para 

se manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) executado(a), o(a) 

exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição de 

alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo. Após o 

encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta Única, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

10 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010210-42.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010210-42.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP EXECUTADO: CLIMAZON INDUSTRIAL 

LTDA Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença promovida 

pelo exequente em desfavor da parte executada. Devidamente intimado(a) 

para se manifestar quanto os depósitos realizados pelo(a) executado(a), 

o(a) exequente deu-se por satisfeito(a), pugnando ao fim pela expedição 

de alvará para levantamento dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, 

inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Proceda o(a) 

Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com as providências necessárias para o 

levantamento do valor depositado e vinculado a este processo. Após o 

encaminhamento do alvará judicial ao Departamento da Conta Única, 

aguarde-se o prazo de 05 (cinco) dias. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 

10 de maio de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000015-15.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. T. (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ELISANGELA CUNHA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Número do Processo: 

1000015-15.2018.8.11.0009 REQUERENTE: ANNAI LAVINIA DA SILVA 

TAVARES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE COLIDER Vistos. 

I - RELATÓRIO Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer c.c. 

pedido de antecipação de tutela proposta pelo Ministério Público em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER, a fim 

de que providenciem, para a criança ANNAÍ LAVÍNIA DA SILVA TAVARES 

e sua acompanhante, passagens aéreas para tratamento fora de domicílio, 

especificamente na Cidade de Brasília/DF, partindo-se do aeroporto mais 

próximo de sua residência, situado na Cidade e Comarca de Sinop, sob 

pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou, subsidiariamente, 

outra medida pertinente a salvaguardar o bem jurídico aqui tutelado 

mediante uso do poder geral de cautela. Segundo a inicial, ANNAÍ é 

portadora de doença degenerativa progressiva ainda não totalmente 

diagnosticada, moléstia que lhe impõe dificuldades de coordenação motora 

e crises de agressividade. Ainda conforme a exordial, a infante está em 

acompanhamento no Hospital Sara Kubitschek da Capital Federal, a fim de 

diagnosticar precisamente a enfermidade que a acomete, o que exige o 

deslocamento trimestral para o citado estabelecimento de saúde para a 

realização de procedimentos e avaliações clínicas, inclusive com 

eletroneuromiografia agendada para o dia 12/01/2018. Obtempera que a 

menor é beneficiária de TFD com locomoção via aérea de Cuiabá a 

Brasília, e, por recomendação médica, formalizou pedido perante o 

Município de Colíder para que este lhe concedesse passagens aéreas de 

Sinop a Cuiabá, pedido que foi sob o argumento de que a municipalidade já 

oferece deslocamento via terrestre. Recebida a inicial em 20/12/2017, 

requisitou-se parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para exame do 

pedido de tutela de urgência (id. 11293952 - pág. 5). Por se tratar de 

solicitação de fornecimento de passagens aéreas para continuidade de 

tratamento fora de domicílio e por não se encaixar nas prerrogativas de 
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urgência e emergência definidos para resposta durante o recesso 

forense, o Núcleo de Apoio Técnico remeteu o feito para análise oportuna 

e ordinária do órgão, deixando de se manifestar no próprio dia 20/12/2017 

(id. 11293954 - págs. 1/2). Com isso, em 22/12/2017, sobreveio decisão 

liminar que antecipou os efeitos da tutela, determinando tanto ao Estado de 

Mato Grosso quanto ao Município de Colíder o fornecimento, no prazo de 

48h (quarenta e oito horas), a ANNAÍ e sua acompanhante, de passagens 

aéreas de ida e volta de Sinop a Brasília, pelo tempo necessário ao 

tratamento, além de consulta e acompanhamento especializado para a 

preservação de sua saúde, sob pena de bloqueio de verbas públicas (id. 

11293968 - págs. 1/5 e id. 11293976 - págs. 1/4). Em 02/01/2018, a zelosa 

serventia certificou o decurso do prazo sem que a parte requerida tivesse 

cumprido a determinação judicial, oportunidade em que impulsionou o feito 

ao Ministério Público para manifestação, o qual, no mesmo dia 

(02/01/2018), manejou execução provisória para o cumprimento imediato 

da decisão, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), inclusive com bloqueio 

judicial, em caso de novo descumprimento (id. 11586746 - págs. 2/7). Em 

06/01/2018, em plantão judiciário, o cumprimento provisório de decisão 

liminar foi recebido, deferindo-se em parte o pleito ministerial, a fim de 

determinar unicamente ao MUNICÍPIO DE COLÍDER a obrigação de fornecer 

passagens aéreas de ida e volta de Sinop para Brasília, no prazo de 04 

(quatro) dias, e pelo tempo que for necessário ao diagnóstico preciso e ao 

tratamento da enfermidade, tanto à criança ANNAÍ LAVÍNIA DA SILVA 

TAVARES quanto à sua acompanhante, para tratamento fora de domicílio, 

sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (id. 11586736 

- págs. 4/26). Em 09/01/2018, o MUNICÍPIO DE COLÍDER informou ter 

cumprindo a ordem liminar, feita a aquisição das passagens aéreas para a 

menor e sua acompanhante (id. 11311633 - págs. 1/5). O ESTADO DE 

MATO GROSSO, em contestação, arguiu preliminar de ausência de 

interesse processual. No mérito, alegou a observância aos princípios e leis 

orçamentárias, a reserva do possível e as escolhas trágicas, a isonomia e 

o acesso universal à saúde, bem como a impertinência de aplicação da 

multa diária (id. 11587333 - págs. 1/7). Impugnação à contestação (id. 

11813736 - págs. 1/7). O MUNICÍPIO DE COLÍDER, apesar de devidamente 

citado, quedou-se inerte, consoante certidão de id. 11882866. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Os pedidos da parte autora merecem acolhimento. II.1 - 

Da questão processual inicial O MUNICÍPIO DE COLÍDER foi citado e deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos (id. 11882866), razão 

pela qual lhe DECRETO A REVELIA, consoante o art. 344 do NCPC. 

Contudo, deixo de aplicar os seus efeitos por versar o litígio sobre direito 

indisponível, na dicção do art. 345, inciso II, do NCPC. II.2 - Do mérito 

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e 

existência válida da relação jurídico-processual, não havendo a 

necessidade de produção de outras provas, passa-se ao julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC. No 

respeitante, sabe-se que o direito à saúde vem observado, no âmbito 

internacional, na Declaração Universal de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas, no Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção Americana de Direitos 

Humanos, no Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, além de 

outros documentos não menos importantes. No âmbito nacional, a saúde, 

além de direito humano de 2ª geração, é direito e garantia fundamental 

eleita como direito social no “caput” do art. 6º da CRFB/88, com seção 

exclusiva na Carta Magna, inserta no “Título VIII - Da Ordem Social”, 

Capítulo II – Da Seguridade Social”, no particular “Seção III – Da Saúde”, 

com regulamentação detalhada a partir do art. 196, sendo esta igualmente 

a diretriz da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso, delineada no 

“Título V – Do Desenvolvimento Econômico a Social”, “Capítulo I – Da 

Seguridade Social”, “Seção II – Da Saúde”. E para a consecução dela 

(saúde), concebeu-se a Lei 8.080/90, também conhecida como Lei 

Orgânica da Saúde, que regula em todo o território nacional as ações e 

serviços de saúde, dispondo sobre as ações e os serviços prestados 

pelos três níveis da Federação no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Na espécie, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 

(SUS), está inclusa a execução de ações de assistência terapêutica 

integral, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso I, alínea “d”, primeira parte, 

da Lei 8.080/90: “Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: d) de assistência 

terapêutica integral, inclusive farmacêutica;” E os tratamentos, 

medicamentos, órteses, próteses e procedimentos cirúrgicos demandam, 

primordialmente, sério e abrangente planejamento para serem 

contemplados nas tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema 

Único de Saúde, a serem realizados em todo território nacional por serviço 

próprio, conveniado ou contratado, em consonância com o “Capítulo VIII - 

DA ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA E DA INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA 

EM SAÚDE” da Lei 8.080/90, a partir de seu art. 19-M e seguintes, 

observado o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 

sua promoção, proteção e recuperação. Dada a complexidade da matéria, 

o acesso aos bens e serviços acima declinados (tratamentos, 

medicamentos, órteses, próteses e procedimentos cirúrgicos) envolve 

uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que exercem 

variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social. Assim, o 

Sistema Único de Saúde vem organizado de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente, com direção e gestão 

peculiares a cada esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º 

e seguintes da Lei 8.080/90. Vale dizer, há tratamentos, procedimentos e 

medicamentos da atenção básica (esta entendida como o primeiro nível da 

atenção à saúde do SUS, com emprego de tecnologia de baixa 

densidade), da média complexidade (esta entendida como nível 

intermediário da atenção à saúde do SUS, com a atuação de profissionais 

especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o diagnóstico 

e tratamento) e da alta complexidade (esta entendida como o último nível 

da atenção à saúde do SUS, com o emprego de alta tecnologia e alto 

custo), em que a política pública de saúde foi estrategicamente desenhada 

de acordo com as diretrizes suso declinadas, observada rigorosa 

metodologia para a incorporação e exclusão por meio da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec - Decreto Presidencial 

nº 7.646/11), a integrar o conjunto de ações e serviços de saúde da 

citada Lei 8.080/90. Nesse sentido, concebeu-se a Relação Nacional de 

Ações e Serviços de Saúde (RENASES), instituída por meio da Portaria nº 

841 de 02 de maio de 2012, relação que, como o nome diz, compreende 

todas as ações e serviços que o Sistema Único de Saúde oferece ao 

usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde, como 

se vê de seu art. 1º: “Art. 1º Fica publicada a Relação Nacional de Ações 

e Serviços de Saúde (RENASES), que compreende todas as ações e 

serviços que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece ao usuário, para 

atendimento da integralidade da assistência à saúde, em atendimento ao 

disposto no art. 22 do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011 e no art. 

7º, inciso II da Lei nº 8.080/90, disponível no sitio do Ministério da Saúde: 

http://www.saude.gov.br, após a publicação desta Portaria. § 1º Esta 

versão contém as ações e serviços ofertados pelo (SUS) na data de 

publicação do Decreto nº 7508, de 28 de junho de 2011, com acréscimo 

dos novos serviços e ações instituídos até a data de edição desta 

Portaria. § 2º As ações e serviços descritos na (RENASES) contemplam, 

de forma agregada, toda a Tabela de Procedimentos, Órteses, Próteses e 

Medicamentos do (SUS).” Ir de encontro à esta metodologia exige 

circunstância excepcional que demanda edifícios teóricos e 

argumentativos coerentes e harmônicos com o ordenamento jurídico 

subjacente. E de nada adiantaria oferecer tratamentos, medicamentos, 

órteses, próteses e procedimentos cirúrgicos sem o necessário serviço 

de traslado por ambulâncias, UTI terrestre e aérea e outros meios, de 

modo a dar acesso efetivo aos cidadãos ao direito à saúde. Como visto, o 

Sistema Único de Saúde vem organizado de forma regionalizada e 

hierarquizada em níveis de complexidade crescente, com direção e gestão 

peculiares a cada esfera de competência, como preceituam os arts. 8º, 9º 

e seguintes da Lei 8.080/90. E por se tratar de enfermidade com 

diagnóstico ainda incerto, certamente a complexidade do caso exigiu o 

tratamento em estabelecimento de saúde correspondente, razão pela qual 

foi a infante encaminhada para o Hospital Sara Kubitschek da Capital 

Federal, estabelecimento de saúde de destaque por ser referência no 

atendimento e reabilitação de vítimas de politraumatismos e problemas 

locomotores, mantido pelo Governo Federal e gerido pela Associação das 

Pioneiras Sociais. No particular, como forma de melhor qualificar o acesso 

de pacientes à alta complexidade de forma equânime em todo o país, 

criou-se a Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade - CNRAC, 

representada nos estados pelas Centrais Estaduais de Regulação da Alta 

Complexidade - CERACs, que devem estar integradas às ações 

regulatórias das demais centrais de regulação. Na prática, a CERAC 

responde pela regulação do acesso de pacientes que necessitam de 

procedimentos de alta complexidade fora do seu Estado de origem nas 

especialidades de cardiologia, oncologia, neurocirurgia, epilepsia, 

traumático/ortopedia e gastroenterologia. A CNRAC foi instituída pela 

Portaria GM/MS nº 2309, de 19 de dezembro de 2001, no âmbito da 
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Secretaria de Atenção à Saúde/Departamento de Regulação, Avaliação e 

C o n t r o l e / C o o r d e n a ç ã o - G e r a l  d e  R e g u l a ç ã o  e 

Avaliação(SAS/DRAC/CGRA), e tem como objetivo principal regular o fluxo 

da referência interestadual de pacientes que necessitam de assistência 

hospitalar de alta complexidade, em caráter eletivo, desde que haja 

ausência de oferta de serviços em seu estado de residência ou 

insuficiência avaliada e comprovada, garantindo o acesso e o 

financiamento dos procedimentos realizados e contemplados pela CNRAC 

por meio de recursos do Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação 

- FAEC. Nos Estados, a operacionalização dos procedimentos 

contemplados pela CNRAC ocorre via CERAC. Neste contexto, a Gerência 

de Tratamento Fora do Domicílio - TFD está vinculada à Coordenadoria de 

Regulação, da Superintendência de Regulação Controle e Avaliação da 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Segundo definição do 

Manual de Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - 

TFD/MT: “O benefício de TFD consiste em fornecimento de passagens 

para deslocamento exclusivamente dos usuários do SUS e seus 

acompanhantes - se necessário - para a realização de atendimento 

médico especializado em Unidades de Saúde cadastradas/conveniadas ao 

SUS em outras Unidades da Federação. Também está previsto o 

pagamento de ajuda de custo para alimentação e pernoite. Estes 

benefícios somente serão concedidos quando esgotados todos os meios 

de tratamento na Rede Pública ou Conveniada ao SUS no Estado de Mato 

Grosso e, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado ao 

período estritamente necessário ao tratamento” (sic). Tal definição decorre 

dos dispositivos legais contidos na Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 

1999, da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, que 

inclusive determinou a normatização e sistematização do assunto em 

manual estadual, consoante dispõe o seu art. 5º, § 1º: “Art. 5° - Caberá as 

Secretarias de Estado da Saúde/SES propor às respectivas Comissões 

Intergestores Bípartite - CIB a estratégia de gestão entendida como: 

definição de responsabilidades da SES e das SMS para a autorização do 

TFD; estratégia de utilização com o estabelecimento de critérios, rotinas e 

fluxos, de acordo com a realidade de cada região e definição dos 

recursos financeiros destinados ao TFD. § 1° A normatização acordada 

será sistematizada em Manual Estadual de TED a ser aprovado pela CIB, 

no prazo de 90 dias, a partir da vigência desta portaria, e encaminhada, 

posteriormente, ao Departamento de Assistência e Serviços de 

Saúde/SASIMS, para conhecimento” (sic). De outro lado, a Resolução nº 

61, de 16 de dezembro de 2003, da Comissão Intergestora Bipartite 

Estadual de Mato Grosso, que dispõe sobre a regulamentação para a 

concessão do auxílio para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Estado 

de Mato Grosso, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS/MT, prevê que 

os casos em que o domicílio do paciente for diverso da capital estadual 

Cuiabá, o pagamento da passagem intermunicipal ficará a cargo da 

respectiva Secretaria Municipal de Saúde, na forma do seu art. 3º, § 1º, 

c.c. a Portaria SAS/MS nº 55 de 24/02/99: “Art. 3º - A Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso - SES/MT – se responsabilizará pelo 

pagamento de passagens de ida e volta, aérea e/ou rodoviária, U.T.I. 

aérea e/ou terrestre, serviços profissionais (médico e/ou paramédico), 

custeio com hospedagem e alimentação e pelo translado de corpos em 

casos de óbitos, inerentes aos tratamentos fora de domicílio autorizados 

por ela. § 3º - Nos casos em que o domicílio do paciente for FORA da 

capital do Estado, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde de 

origem do paciente, o pagamento da passagem intermunicipal de acordo 

com a Portaria SAS/Nº 055 de 24/02/99.” (sem destaques no original). A 

aludida sistemática vem observada pela Resolução nº 5, de 11 de março 

de 2005, da mesma Comissão Intergestora Bipartite Estadual de Mato 

Grosso, que alterou o declinado Manual de Normatização do Setor de 

Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT, e, em seu item 3.1, assegura aos 

usuários residentes fora da capital mato-grossense que o custo do 

traslado ficará a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do respectivo 

domicílio: “3.1 – Dos Casos do Interior do Estado Nos casos em que o 

domicílio do usuário for FORA da capital, ficará a cargo da Secretaria 

Municipal de Saúde de origem do usuário e ou acompanhante o pagamento 

da passagem, ida/volta, de acordo com a portaria SAS/MS nº 055 de 

24/02/99 e Resolução CIB nº 061 de 16/12/03” (sic - sem destaques no 

original). Em casos ordinários e até mesmo graves, o meio de transporte 

oferecido para TFD, como não poderia ser diferente, é o terrestre, por 

meio de passagens de ônibus rodoviários comuns aos casos sem 

gravidade e tipo leito aos casos graves, consoante item 7.1 do Manual de 

Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT: “7.1 – 

Do Transporte Terrestre a) Serão fornecidas preferencialmente - para 

usuários em TFD – passagens de ônibus rodoviários comuns; b) Aqueles 

usuários com estado de saúde mais grave poderão receber passagens 

para ônibus tipo leito, mediante justificativa do médico solicitante e 

comprovação da gravidade do estado de saúde pela apresentação de 

exames complementares; c) As passagens terrestres serão liberadas ida 

e volta conforme itinerário, ficando sob responsabilidade do usuário o 

agendamento na rodoviária. d) No retorno da viagem os usuários deverão 

entregar no setor do TFD os canhotos das passagens para fins de 

prestação de contas”. Porém, quando o estado de saúde do paciente o 

impeça de viajar de ônibus ou quando a demora no deslocamento 

represente risco extremo à sua saúde, é plenamente possível o 

fornecimento de transporte aéreo, a teor do item 7.2 do Manual de 

Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT: “7.2 – 

Do Transporte Aéreo a) Passagens aéreas somente serão fornecidas 

para aqueles casos nos quais O ESTADO DE SAÚDE DO USUÁRIO O 

IMPEÇA DE VIAJAR DE ÔNIBUS, OU QUANDO A DEMORA DE 

DESLOCAMENTO TRAGA RISCO EXTREMO À SAÚDE. Esses pedidos 

deverão ser minuciosamente justificados pelo médico assistente que 

deverá comprovar a gravidade do estado de saúde pela apresentação de 

exame complementares pertinentes e Relatório Médico bem fundamentado, 

que será submetido à rigorosa análise por parte da equipe médica 

reguladora, de acordo com o §1 do art 4º da portaria SAS/MS 055/1999 e 

Resolução da CIB nº061 de 16 de dezembro 2003; b) Aqueles usuários 

que receberem passagens aéreas deverão entregar no TFD, após o 

retorno da viagem, os canhotos das mesmas, para fins de prestação de 

contas.” (sem destaques no original). O Manual de Normatização do Setor 

de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT ainda especifica, em rol 

exemplificativo, os critérios justificadores da liberação de transporte 

aéreo, como se vê de seu item 7.2.1: “7.2.1 - Os critérios que justificam a 

liberação de transporte aéreo ficam assim definidos: a) Ausência de 

controle dos esfíncteres; b) Maior de 04 anos que não deambulam; c) 

Paralisia cerebral dependência total ou parcial; d) Paraplegia; e) 

Tetraplegia; f) Portador de crises convulsivas freqüentes; g) Doença de 

base descompensada; h) Nutrição parenteral total; i) Nefropatas em diálise 

perintoneal ou hemodiálise; j) Neoplasias; k) Risco de sangramento – 

plaquetopenia < 50.000 células/mm³; l) Imunossupressão severa – 

neutropia < 1000 células/mm³; m) Risco de eventos agudos que podem 

levar ao óbito caso não seja oferecido atendimento de urgência; n) 

Arritmias malignas; o) Outros.” É precisamente o caso de ANNAÍ, como 

asseverado pela médica neurologista infantil Dra. Rossana Kotecki, 

CRM/MT nº 4550, em que o quadro clínico daquela, de doença 

degenerativa grave com impossibilidade de imobilização, a par da 

alteração de comportamento com agitação psicomotora grave e 

agressividade, recomenda a viagem por transporte aéreo, haja vista que a 

demora na viagem via terrestre de Colíder a Cuiabá - trajeto de 634 km 

(seiscentos e trinta e quatro quilômetros) com duração não inferior a 08h 

(oito horas), segundo dados extraídos do aplicativo “Google Maps” - 

poderá lhe acarretar risco extremo à sua saúde: “(...) Apresenta 

Encefalopatia progressiva grave levando à regressão do 

desenvolvimento, em investigação. Tem alteração do comportamento com 

agitação psicomotora grave, agressividade e comprometimento cognitivo, 

associado com comprometimento motor, sugerindo acometimento do 

sistema nervoso central e periférico. irá realizar Eletroneuromiografia de 

quatro membros na próxima avaliação em Brasília, que já está marcada 

para dia 12 de janeiro de 2018. Mas a paciente, que apresenta doença 

grave e progressiva, tem dificuldade de imobilização e precisa ter suas 

viagens as mais curtas possíveis, sendo indicado que possa realizar a 

viagem aérea desde Sinop até Brasília, causando menos desgaste físico à 

mesma e com menos riscos de incidentes visto que seu comportamento 

agitado pode expor a paciente a acidentes ou complicações sociais 

durante a viagem. Caso não seja diagnosticada pode ter desfecho 

desfavorável, com deterioração progressiva dos sintomas até a morte. E o 

deslocamento que cause um menor desgaste para a paciente irá contribuir 

para que não piore o quadro.” (sic - sem destaques no original). Assim, 

ANNAÍ se enquadra ao menos nas alíneas “b”, “g” e “o” do item 7.2.1, pois 

que é criança maior de 04 (quatro) sem autonomia para caminhar e 

ostenta enfermidade que deflagra alteração comportamental agressiva 

com agitação psicomotora grave, tudo com comprometimento cognitivo e 

motor: “7.2.1 - Os critérios que justificam a liberação de transporte aéreo 

ficam assim definidos: b) Maior de 04 anos que não deambulam; g) Doença 

de base descompensada; o) Outros.” Portanto, fica claro que não se trata 
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de mera comodidade, mas de meio de transporte que, a par de legalmente 

previsto, mostra-se essencial para a preservação da saúde da infante ou, 

ao menos, para a mitigação dos efeitos maléficos que o traslado possa 

eventualmente agravar seu quadro clínico. II.3 - Do direcionamento do 

cumprimento da decisão liminar Malgrado a solidariedade entre os entes 

estatais constantes do polo passivo, plenamente possível o 

direcionamento das responsabilidades, devendo-se, inicialmente, 

observar-se a repartição de competências previamente determinadas, 

medida revestida de eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, vale 

dizer, o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder devem fornecer, 

cada qual, os medicamentos, tratamentos e traslados de sua competência, 

consoante Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde, incorporado 

no art. 1.334 da CNGC: “60 – Saúde Pública - A responsabilidade solidária 

dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar 

ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado 

ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, 

sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.” “Art. 

1.334. A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede 

que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o 

seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras 

administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do 

redirecionamento em caso de descumprimento.” E não há falar em prejuízo 

quer para a parte ativa, quer para a parte passiva direcionada, uma vez 

que, em relação à primeira (parte ativa), em caso de descumprimento por 

esta (parte passiva direcionada), o invocado dispositivo legal permite o 

redirecionamento da obrigação ao outro litisconsorte passivo, e, em 

relação à segunda (parte passiva direcionada), malgrado a atuação esteja 

dentro de seu rol de atribuição, é possibilitada a exigência daquilo que 

entender devido pelo outro litisconsorte passivo, decorrente da obrigação 

solidária, e vice-versa, na forma do art. 132 do NCPC: “Art. 132. A 

sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que 

satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor 

principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção 

que lhes tocar”. Deve-se prestigiar atuação regionalizada e hierarquizada 

do SUS, isto é, cada ator estatal deve corresponder razoavelmente àquilo 

que lhe foi atribuído por lei, sob pena de se fomentar gestões 

administrativas omissas, irresponsáveis e inconsequentes. Muito fácil, sob 

o argumento da solidariedade no tocante ao direito à saúde, o Município 

deixar aquilo que é de sua competência sob a responsabilidade do Estado 

e, a este, em relação à União, tudo por meio da excessiva judicialização, o 

que temos denominado como fenômeno da transferência ilegítima da 

função típica, o Poder Executivo deixa de atuar e relega seu papel ao 

Poder Judiciário. Cada repartição estatal atuando de forma concertada, 

comprometida e organizada, certamente contribuirá com a dinâmica dos 

direitos sociais. Quando estes (direitos sociais) são observados 

adequadamente, não há judicialização. É exatamente como as 

engrenagens em relação à máquina, na medida em que aquelas 

(engrenagens) funcionam adequadamente, não há intervenção do 

mecânico. Em uma concepção ética-filosófica nietzschiana, cada ente 

estatal, os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União, entes 

fictícios que na realidade são administrados por seres humanos, devem, 

progressivamente, com muito empenho e esforço, utilizar-se destes casos 

que lhe se são remetidos justamente para repensar e aperfeiçoar a rede 

de atendimento de saúde, e, quem sabe, em um futuro não muito 

longínquo, propiciar a efetiva diminuição da judicialização destas 

demandas. Esta é uma meta que deve ser perseguida por todos, 

principalmente pelos entes federados, uma vez que, segundo dados do 

Ministério da Saúde, em relação a 2010, o custo da judicialização da saúde 

no Brasil aumentou 1.233% (um mil, duzentos e trinta e três por cento), 

com projeção de gastos com ações judiciais de R$ 1.600.000.000,00 (um 

bilhão e seiscentos milhões de reais) para o ano de 2016. Assim, deverá o 

Município de Colíder, por ora, fornecer o(s) traslado(s) buscado(s), pois 

que de responsabilidade do GESTOR MUNICIPAL, com espeque no art. 30, 

inciso VII e art. 198, inciso I, da CRFB/88 e art. 9º, inciso III e art. 18, 

incisos I e II, da Lei 8.080/90, c.c. a Portaria SAS/MS nº 55 de 24/02/99, 

art. 3º, § 1º, da Resolução nº 61/2003 e Resolução nº 5/2005, ambas da 

Comissão Intergestora Bipartite Estadual de Mato Grosso e itens 3.1 e 7.2 

do Manual de Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - 

TFD/MT. II.4 - Do ato atentatório à dignidade da jurisdição O Município de 

Colíder deixou de cumprir o comando judicial quando concedido o pedido 

liminar. A evolução e a história do constitucionalismo tem como marca 

central a limitação do poder, tendo como raiz sua natural contraposição ao 

absolutismo. E, com o constitucionalismo clássico ou liberal, do fim do 

Século XVIII até o fim da I Guerra Mundial, principalmente com o advento 

das constituições escritas e as experiências constitucionais dos Estados 

Unidos da América e da França, sob os auspícios do liberalismo político, a 

limitação do poder se estende ao soberano, vale dizer, ninguém se 

encontra acima da lei, todos estão submetidos ao ordenamento jurídico, 

inclusive o soberano, o administrador público, o Estado. Ainda em sede de 

constitucionalismo, outra marca deste fenômeno é a organização e a 

separação dos poderes, os quais são independentes e harmônicos entre 

si, como preceitua o art. 2º da CRFB/88. Mas, em Estado Democrático de 

Direito, nenhum dos poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) é 

absoluto, funcionando o sistema de freios e contrapesos, em que cada um 

daqueles, com funções típicas e atípicas, encontra limite no outro por meio 

de mecanismos de controle recíproco. Daí que o Município de Colíder, ao 

simplesmente ignorar a decisão emanada pelo Poder Judiciário, vilipendia 

visceralmente a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

não só pelo descumprimento do mandamento judicial, mas também por 

deixar de cumprir sua função típica. Tanto assim que há limites expressos 

à autonomia dos estados-membros, no escólio de José Afonso da Silva, 

observados os princípios constitucionais sensíveis, extensíveis e 

estabelecidos, sendo até mesmo possível a decretação de intervenção 

federal em casos excepcionais, especialmente nas hipóteses dos incisos 

IV e VI, do art. 34, da CRFB/88: “Art. 34. A União não intervirá nos Estados 

nem no Distrito Federal, exceto para: IV - garantir o livre exercício de 

qualquer dos Poderes nas unidades da Federação; VI - prover a 

execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;” Portanto, a 

indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo para 

com as decisões emanadas do Poder Judiciário quase beiram o 

desrespeito para com a garantia do livre exercício deste Poder, não 

valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é atendida, 

observada e cumprida. Exatamente por isso, a imposição constitucional 

não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. Ao revés, é 

disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso vinculante ao 

administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua excepcional 

exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a omissão patológica 

do poder público e o perigoso fenômeno de desvalorização funcional da 

constituição escrita. Por todos estes fundamentos, o reiterado e constante 

desprestígio às decisões deste Foro constitui ato atentatório à dignidade 

da justiça, porquanto deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais e cria embaraço à sua efetivação, na previsão do art. 77, 

inciso IV e § 2º, do NCPC: “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: IV - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação; § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e 

VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem 

prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao 

responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo 

com a gravidade da conduta.” Assim, considerando-se que o valor da 

causa é irrisório em comparação ao porte do Estado, atribuído em R$ 

1.000,00 (um mil reais), considerando-se ainda que até este momento não 

foi cumprida a decisão liminar deferida nestes autos, diante da manifesta 

gravidade do caso, da repercussão negativa da ausência do transporte 

aéreo para a saúde da infante, mesmo com expressa previsão legal, bem 

ainda pela indiferença, pelo menosprezo e o descaso reiterado do Poder 

Executivo para com as decisões emanadas do Poder Judiciário, fixo, 

desde já, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em 05 (CINCO) 

VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 

4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do 

art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser CUSTEADA PELO SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER, multa que será exigível caso não 

cumprida a presente decisão judicial no prazo de 04 (quatro) dias, 

servindo a presente como ADVERTÊNCIA a que se refere o § 1º, do 

mesmo art. 77, do citado diploma legal. O permanente estado letárgico, 

apático e indiferente revela o elemento subjetivo direto ou ao menos 

eventual por parte do agente público (Secretário Municipal de Saúde), em 

descumprir ou evitar o cumprimento da ordem judicial de forma infinita, 

como apurado em diversas ações em trâmite neste Juízo. Aliás, como tem 

mostrado a regra da experiência, a atribuição de responsabilidade ao seu 

verdadeiro detentor acaba por resolver de forma imediata a pendenga, 

prestigiando-se, ademais, a função típica e especializada do 

administrador. Ou seja, quem, no final das contas, pratica os atos estatais 
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não são os entes fictícios (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 

Territórios), mas as pessoas investidas nas funções que agem como se 

eles fossem, no particular, o Secretário Municipal de Saúde. Esta opção 

contrasta com a multa diária (astreintes) geralmente fixada contra a 

Fazenda Pública, que usualmente alcança valores exorbitantes - 

relegando o bem jurídico da vida a segundo plano -, dado que a 

abstratividade do ente público acaba por iludir a responsabilidade efetiva 

pelo ato omissivo - pois que entes fictícios não agem por si e sequer 

ostentam vontade própria, como visto -, sem falar que a incidência dela se 

dá sobre os já corroídos cofres públicos, impondo ônus descabido e 

demasiado à coletividade. No respeitante, precedente do Superior Tribunal 

de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 

PRECATÓRIO. ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É permitido ao Juízo da execução, de ofício 

ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor pelo 

descumprimento de obrigação de fazer determinada judicialmente, ainda 

que se trate da Fazenda Pública. Precedentes do STJ. 2. A análise da 

discussão acerca da possibilidade da fixação de multa por suposta prática 

de ato atentatório à dignidade da justiça, por demandar reexame de fatos e 

provas, é inviável em recurso especial, conforme previsto na Súmula 

7/STJ. 3. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp 930.172/RS, 

Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 

12/08/2008, DJe 06/10/2008). II.5 - Da comodidade do bloqueio judicial e os 

seus efeitos deletérios Adotado o posicionamento do item anterior (II.6 - Do 

ato atentatório à dignidade da justiça), por certo advirá o questionamento: 

já que o Município de Colíder é omisso no cumprimento das decisões 

judiciais no que toca à saúde, por que não bloquear os recursos públicos 

em contas bancárias dele? Com efeito, a forma menos traumática, simples 

e rápida de se resolver o litígio é o bloqueio judicial de verbas públicas nas 

contas bancárias do ente estatal, mormente porque, na maior parte dos 

casos, há urgência no fornecimento do medicamento ou tratamento de 

saúde. Ocorre que tal prática é a mais prejudicial, perniciosa e nociva ao 

próprio Poder Público e à coletividade. Primeiro porque frustra qualquer 

política pública planejada, articulada e programada na área da saúde, que 

envolve uma cadeia multifacetária de atores públicos e privados que 

exercem variadas atribuições nos ambientes econômico, político e social. 

Segundo porque permite a perpetuação deste estado de ânimo letárgico, 

impregnado em vários níveis da Administração Pública, tendo em mente 

que a determinação judicial permite a aquisição de medicamentos, 

insumos, bens e produtos e a realização de tratamentos 

independentemente de licitação, sem falar que a operacionalização do 

bloqueio judicial é toda ela realizada sem qualquer contribuição do ente 

estatal responsável, que deveria fornecer o medicamento ou tratamento. 

Isto porque a parte interessada ingressa com a ação judicial, colhe os 

orçamentos e realiza o pedido, cabendo ao Poder Judiciário a autuação do 

feito, a análise de toda a documentação, a prolação da decisão, a 

solicitação do bloqueio judicial, a confirmação dele, a transferência de 

recursos para a conta judicial, a vinculação destes valores com o feito e, 

finalmente, a expedição de alvará para pagamento depois de comprovado 

o fornecimento do medicamento ou do tratamento. Em palavras simples, é 

muito mais cômodo ao Estado e ao Município não fazer absolutamente 

nada, deixando tudo a cargo da parte, da Defensoria Pública, do Ministério 

Público e do Poder Judiciário, transferindo a função que lhes é típica de 

maneira ilegítima. Verdadeiramente, como se percebe, a Defensoria 

Pública, o Ministério Público e o Fórum de Colíder tornaram-se um grande 

“balcão” da Secretaria da Saúde Estadual e Municipal. Pior que isso é 

saber que muitas administrações não só orientam como incentivam a 

população a buscar seus direitos desta forma, ao invés de cumprir com o 

dever assumido e criar plataformas viáveis para a concretização do 

acesso à saúde. Terceiro porque a cultura do bloqueio judicial como regra, 

quando deveria ser a exceção, criou espaço fértil para a instalação de 

inúmeras redes criminosas compostas por agentes públicos, advogados, 

médicos, farmacêuticos, representantes de laboratórios, fornecedores de 

medicamentos e insumos hospitalares e empresas de diversos 

segmentos, responsáveis por fraudar processos judiciais e desviar 

recursos públicos ilicitamente. Quarto porque a administração pública, a 

par de possuir toda a estrutura arquitetada para a consecução do pleito 

buscado - por óbvio já que é sua função típica -, em uma concepção 

ética-filosófica nietzschiana, poderá, progressivamente, com muito 

empenho e esforço, utilizar-se destes casos que lhe se são remetidos 

justamente para repensar e aperfeiçoar a rede de atendimento de saúde 

e, quem sabe, em um futuro não muito longínquo, propiciar a efetiva 

diminuição da judicialização destas demandas. Esta é uma meta que deve 

ser perseguida por todos, principalmente pelos entes federados, uma vez 

que, segundo dados do Ministério da Saúde, em relação a 2010, o custo 

da judicialização da saúde no Brasil aumentou 1.233% (um mil, duzentos e 

trinta e três por cento), com projeção de gastos com ações judiciais de R$ 

1.600.000.000,00 (um bilhão e seiscentos milhões de reais) para o ano de 

2016. Quinto porque o Secretário de Estado de Saúde celebrou acordo de 

resultados com o Governador do Estado de Mato Grosso, em 06/07/2015, 

com a finalidade de promover a execução e gestão das ações prioritárias 

a serem desenvolvidas no ano de 2015, a referendar a necessária e 

inadiável urgência de reformulação dos procedimentos adotados pela 

pasta, de modo a se alcançar, efetivamente, a desejada “transformação 

do Estado de Mato Grosso”. Sexto porque na física, química, biologia e 

engenharia, isto caracteriza o ciclo de retroalimentação positiva, vale 

dizer, a omissão patológica do ente estatal e a sua ineficiência na área da 

saúde - eficiência que é princípio constitucional reitor para a 

Administração Pública e inserido pela Emenda Constitucional 19/98, a 

completar 20 (vinte) anos neste ano de 2018 - são tão profundas que isto 

desencadeia os números expressivos da judicialização da saúde, que 

cresce em progressão geométrica, e, quanto mais ações judiciais, mais 

decisões, e quanto mais decisões, mais bloqueios judiciais a custear 

medicamentos e tratamentos por valores infinitamente maiores do que 

seriam contratados por licitação, tudo a esgotar com os parcos recursos 

públicos destinados à saúde. Com isso, sobra menos para planejar, 

articular e arquitetar o sistema público de saúde, e como sobra menos, 

menos pessoas serão atendidas, menos pessoas tendo acesso à saúde, 

mais ações judiciais serão propostas, mais decisões serão dadas, mais 

bloqueios judiciais serão efetivados... III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, para determinar unicamente ao MUNICÍPIO DE 

COLÍDER a obrigação de fornecer passagens aéreas de ida e volta de 

Sinop para Brasília pelo tempo que for necessário ao diagnóstico preciso e 

ao tratamento da enfermidade, tanto à criança ANNAÍ LAVÍNIA DA SILVA 

TAVARES quanto à sua acompanhante, para tratamento fora de domicílio, 

e, por consequência, julgo extinto o processo com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, confirmando a tutela de urgência liminar concedida, sob 

pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 05 

(CINCO) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente 

correspondente a R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), 

com fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser 

CUSTEADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER, com 

fulcro no § 5º, do art. 77, do Estatuto Processual Civil, a ser CUSTEADA 

PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE.. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

ADVIRTA-SE o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER de que o 

descumprimento da presente decisão poderá ser punida como ato 

atentatório à dignidade da justiça, na inteligência do § 1º, do art. 77, do 

NCPC, desde já fixada no importe de 05 (CINCO) VEZES O VALOR DO 

SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 4.770,00 (quatro mil, 

setecentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo 

Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais 

(crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e 

processuais. Esclareça-se ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

COLÍDER e à Procuradoria do Município de Colíder que a multa fixada não 

se trata da corriqueira execução indireta por meio de multa civil diária, 

cabível somente às partes do processo, mas de multa por ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de incidir a terceiros 

por se tratar de sanção dirigida a qualquer pessoa que de qualquer forma 

participa do processo e deixa de cumprir com exatidão as decisões 

jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação, nos precisos termos do 

art. 77, “caput” e inciso IV, do NCPC: “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: IV - cumprir com 

exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não 

criar embaraços à sua efetivação”. (sem destaques no original). A norma 

de regência determina que tais passagens devam ser fornecidas com 

antecedência de 72h (setenta e duas horas) para a data da viagem, 

consoante art. 9º da Resolução nº 61, de 16 de dezembro de 2003, da 

Comissão Intergestora Bipartite Estadual de Mato Grosso c.c. a alínea “d” 

do item 10 do Manual de Normatização do Setor de Tratamento Fora do 

Domicílio - TFD/MT: “Art. 9º - As passagens deverão estar disponibilizadas 
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ao paciente ou seu representante legal no prazo de setenta e duas horas 

da data da viagem.” “10 – DA LIBERAÇÃO DAS PASSAGENS d) As 

passagens deverão estar disponibilizadas ao usuário ou seu 

representante legal no prazo de 72 (setenta e duas) horas da data da 

viagem. Conforme art. 9º da Resolução da CIB nº. 061 de 16/12/03;” 

ADVIRTA-SE o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER da 

determinação contida nos itens 7.2.2 e 10 do Manual de Normatização do 

Setor de Tratamento Fora do Domicílio - TFD/MT: “7.2.2 – Das Passagens 

Aéreas de Ida e Volta a) As passagens aéreas serão liberadas a ida e 

volta somente ao usuário que souber o seu tempo de permanência na 

localidade de destino, para que não incorra em multa se o mesmo não 

retornar na data prevista; b) Nos casos em que não houver previsão de 

retorno, só serão liberadas as passagens de ida com posterior solicitação 

de PTA (pedido de transporte aéreo), depois de confirmada a alta 

hospitalar.” “10 – DA LIBERAÇÃO DAS PASSAGENS a) As passagens 

serão entregues aos usuários e/ou acompanhantes munidos de 

documentos; b) Em caso de terceiros, o mesmo deverá apresentar 

declaração/autorização do usuário e/ou da Secretaria Municipal de Saúde 

conferindo-lhe a responsabilidade da retirada das passagens; c) O setor 

TFD não se responsabilizará pela liberação de passagens a 

acompanhantes que quiserem retornar ao município de origem antes da 

liberação e/ou alta do usuário; d) As passagens deverão estar 

disponibilizadas ao usuário ou seu representante legal no prazo de 72 

(setenta e duas) horas da data da viagem. Conforme art. 9º da Resolução 

da CIB nº. 061 de 16/12/03; e) Conforme o art.10º da Resolução CIB 

nº.061 de 16/12/03, o usuário deverá ser comunicado, respeitando o 

prazo de 72 (setenta e duas horas), quando por qualquer motivo, não for 

possível cumprir o prazo estabelecido no art. 9 º. da citada Resolução.” 

Intime-se, PESSOALMENTE, em caráter de urgência, da presente 

sentença, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER. Intime-se, 

pessoalmente, ANNAÍ LAVÍNIA DA SILVA TAVARES, por meio de seus 

genitores ou representantes legais, de que a continuidade do benefício, 

em razão de sua judicialização, será condicionada à comprovação em 

eventual cumprimento de sentença do conteúdo exigido no item 10.1 do 

Manual de Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - 

TFD/MT, documentos que deverão ser acostados no prazo de 15 (quinze) 

dias após o retorno desta e de eventuais próximas viagens: “10.1 - Da 

Continuidade do Benefício a) Para a continuidade do benefício do TFD o 

usuário deve entregar no setor de TFD assim que retornar de viagem os 

seguintes documentos: I. Relatório/Contra-Referência (devidamente 

preenchido pelo médico assistente/carimbado e datado), contendo as 

especificações do tratamento concluído e/ou interrompido e as razões das 

interrupções; II. Canhoto das passagens para fins de prestação de 

contas.” Intime-se uma vez mais, pessoalmente, ANNAÍ LAVÍNIA DA 

SILVA TAVARES, por meio de seus genitores ou representantes legais, 

d e  q u e  o s  r e t o r n o s  p a r a  o ( a ) ( s )  p r ó x i m o ( a ) ( s ) 

consultas/exames/procedimentos/avaliações sejam agendados(as ) 

diretamente na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLÍDER, a qual 

está obrigada por sentença a fornecer as aludidas passagens aéreas, 

tudo com posterior comprovação neste feito, na forma do item 10.4 do 

Manual de Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio - 

TFD/MT: “10.4 - Do Retorno a) O retorno de consulta deve ser agendado 

pelo próprio usuário na instituição de tratamento, e/ou com apresentação 

do Relatório/Contra Referência ficando sob responsabilidade do setor de 

TFD a confirmação desse agendamento para posterior liberação de 

passagens; b) O relatório contra referência que vier com agendamento 

programado também será confirmado pelo setor de TFD para posterior 

liberação de passagens; c) Caso o usuário retorne ao município de origem 

sem agendamento da consulta, ficará sob sua responsabilidade 

agendar/solicitar via fax declaração da Instituição confirmando a data do 

agendamento de consulta para posterior liberação de passagens.” Deixo 

de condenar o polo passivo nas custas e despesas processuais, ante a 

isenção prevista no art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/01 c.c. o art. 460 da 

CNGC/TJMT. Deixo de condenar o polo passivo, outrossim, em honorários 

advocatícios, considerada a postulação ministerial, na determinação do 

art. 44, inciso I, da Lei 8.625/93 e art. 73, inciso I, da Lei Complementar 

Estadual 27/93. Proceda-se às diligências em conformidade com o art. 

212, § 2°, do NCPC. Cientifique-se o Ministério Público. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Em razão do reduzido número de servidores desta unidade 

judicial, sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e 

CARTA PRECATÓRIA, caso seja necessário. Cumpra-se. Decisão 

prolatada às 20h31 do dia 14/05/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal. Colíder, 14 de maio de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 66204 Nr: 4391-23.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELA MARTINS ROCHA CARAPIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Diante do Exposto, julgo extinta a punibilidade da ré Marcela Martins 

Rocha Carapiá, qualificada nos autos, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, o que faço com fulcro assente no artigo 107, 

inciso IV, c.c artigo 109, inciso IV e 115 caput, todos do Código 

Penal.Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a 

escrivania as baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório 

distribuidor, arquivando-se os autos.Ciência ao MPE e à DPE. Comodoro, 

26 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21186 Nr: 2229-02.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERALDO BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Intimar a parte exequente para que se manifeste sobre a impugnação 

apresentada no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115795 Nr: 230-91.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWETALOHI MAOLOKORI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE PROCÓPIO DE 

CARVALHO - OAB:303.905/SP

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Multo a parte autora 

em 9% do valor da causa ante a comprovada litigância de má-fé. Custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa por 

conta da parte autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o 

benefício da justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.Comodoro/MT, 15 de abril de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116380 Nr: 479-42.2018.811.0046

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YELOWINASERO AWESESE ENAWENERO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE PROCÓPIO DE 

CARVALHO - OAB:303.905/SP

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Multo a parte autora 

em 9% do valor da causa ante a comprovada litigância de má-fé. Custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% do valor da causa por 

conta da parte autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o 

benefício da justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, 

com as baixas e anotações necessárias.Comodoro/MT, 15 de abril de 

2018.Marcelo Sousa Melo Bento de ResendeJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115802 Nr: 237-83.2018.811.0046

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAXAIRINETO ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELENA PATRÍCIA FREITAS - 

OAB:OAB/MG 79.760, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:44.698

 Posto isso, julgo improcedente o pedido do autor, o que faço com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa por conta da parte 

autora. Ressalto que tal condenação fica suspensa ante o benefício da 

justiça gratuita.P. I. Após, o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 11024 Nr: 1141-31.2003.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ENRIQUE FERRARI, LORENE FERNANDEZ DALL 

NEGRO FERRARI, JOSE CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERMANO FRANCISCO BELLAN, SÔNIA 

BEATRIZ CAMBRUZZI BELLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FERRARI - 

OAB:13.870/MS, FRANCISCO DA SILVA BANDEIRA - OAB:5.616-MS, 

JOSÉ CARLOS CRISOSTOMO RIBEIRO - OAB:5794/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS, CREUNEDE RAMOS PEREIRA - OAB:11745, LUCIANO 

RIBEIRO DA FONSECA - OAB:7677-MS]

 Intimar os executados, conforme preceitua o artigo 841 e seguintes do 

CPC, para apresentarem eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação no prazo de 10 dias, conforme disposto na determinação de fls. 

816.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116380 Nr: 479-42.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YELOWINASERO AWESESE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE PROCÓPIO DE 

CARVALHO - OAB:303.905/SP

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115781 Nr: 223-02.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAINOLA LALEROSEASERO ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115795 Nr: 230-91.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWETALOHI MAOLOKORI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FELIPE PROCÓPIO DE 

CARVALHO - OAB:303.905/SP

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115860 Nr: 274-13.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALEROHI ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte requerida para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 118083 Nr: 1206-98.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIELLI PAIVA ESPINOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 99898 Nr: 804-51.2017.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por 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): LUIZ DA SILVA URBIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120394 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC, 

impulsiono estes autos, com o fim de intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

fim de que possa ser cumprido o mandado, devendo o depósito ser 

efetuado de acordo com o Provimento 07/2017-CGJ. (Acessar o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na 

barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página selecionar o 

tópico Emissão de Guia de Diligência). Tendo em vista não constar o 

comprovante de pagamento da diligência, conforme informado na petição 

juntada na ref. 63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95643 Nr: 4652-80.2016.811.0046

 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: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA SILVA SERVICOS DE 

TRANSPORTE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte autora para, querendo, no prazo de legal, apresentar as 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 105488 Nr: 3314-37.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação apresentado é tempestivo. 

Certifico ainda que em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC ou Capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 VI da CNGC, impulsiono estes autos, com o fim de 

intimar a parte autora para, manifestar acerca da petição juntada conforme 

ref. 13.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65727 Nr: 3902-83.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILDO BORDINHÃO, ROSANGELA 

BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 Ante o exposto, defiro o requerimento apresentado pelo exequente para 

DETERMINAR a inclusão do nome da executada no cadastro de 

inadimplentes mantido pela SERASA, por meio do sistema 

SERASAJUD.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33709 Nr: 1895-26.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS BARBOSA RODOVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 VISTOS, ETC.

Certifique-se acerca da intimação do patrono do réu via DJE.

Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o réu para que indique novo 

defensor a fins de que sejam apresentadas as razões recursais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68305 Nr: 1719-08.2014.811.0046

 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: ADONIAS BARBOSA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 VISTOS, ETC.

Trata-se de um pedido de cumprimento de sentença requerido por Adonias 

Barbosa de Castro em face de OI/SA, todos devidamente qualificados.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, impulsiono o feito dessa forma:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66971 Nr: 657-30.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27688 Nr: 1749-53.2008.811.0046
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA QUÍMICA KIMBERLIT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO, GELSON IVAN FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, WALTER LUIS SILVEIRA GARCIA - OAB:OAB/SP 167.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, NEUZA 

DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 VISTOS, ETC.

Desentranhem-se os documentos conforme requerido, devendo os 

mesmos ser substituídos por cópias.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39983 Nr: 1001-79.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP, 

MARCIO F. ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15.329, MARCO ANDRE 

HONDA FLORES - OAB:9708 A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Diante do que consta nos autos, certifique-se a Senhora Gestora judiciária 

se os embargos de declaração carreados nos autos pela parte 

embargante foram apresentados no prazo legal.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 3200-74.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CAVALLI ZERBINATTI SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 VISTOS, ETC.

Aponhe a Senhora Gestora a sua assinatura em certidões apócrifas.

Remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28842 Nr: 2871-04.2008.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUCAMPOS MATERIAS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA EPP, ENOQUE ALENCAR DA SILVA, ROSANGELA 

DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca do prosseguimento do feito, indicando bens da parte 

devedora passíveis de constrição judicial, sob pena de extinção do feito, 

conforme interpretação extensiva do disposto no artigo 485, inciso III, do 

CPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65977 Nr: 4161-78.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA SILVA CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de processo crime em que foi deferido à denunciada o benefício 

da suspensão condicional do processo.

Verifica-se no feito que a denunciada cumpriu integralmente as condições 

impostas, transcorrendo o prazo de suspensão condicional do processo 

sem revogação.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de Ana 

Cristina Silva Correia.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60710 Nr: 2500-98.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA DENISE DE OLIVEIRA KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de suspensão pelo prazo requerido.

Decorrido o prazo, intime-se exequente para promover o devido 

andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

extinção, conforme o disposto no art. 580, caput, da CNGC/MT, tendo em 

vista que o presente feito desenrola-se há mais de 10 (dez) anos.

 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 art. 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.

 Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39424 Nr: 439-70.2012.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PSA FINACE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE ANDRADE KELM, EDUARDO 

DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA COSTA DO AMARAL 

ALMEIDA - OAB:OAB/SP 300946, PAULO EDUARDO MELLILO - 

OAB:OAB/SP 76940/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 VISTOS, ETC.

Proceda-se a secretaria com as alterações necessárias para que 

constem as intimações/publicações em nome do patrono aludido em fl. 

133.

Permaneçam-se os autos em cartório pelo prazo externado à decisão de 

fl. 132.

Após, decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 66522 Nr: 254-61.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARCOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA DA COSTA - OAB:5447-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VITOR BRAGA - 

OAB:8443, MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:11048-B/MT

 VISTOS, ETC.

Diante do que consta nos autos, certifique-se a Senhora Gestora judiciária 

se os embargos de declaração carreados nos autos pela parte 

embargante foram apresentados no prazo legal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61646 Nr: 3486-52.2012.811.0046

 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: C. C. RODRIGUES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI RODRIGUES DAVID, MARLISE MARQUES 

MORAES, MAURO ANTONIO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEVERSON LEANDRO COSTA - 

OAB:3134/RO, MARCIO HENRIQUE DA SILVA MEZZOMO - 

OAB:5.836/RO, MARIANE A. EV. DE F. PEREIRA - OAB:RO-3046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de substituição do representante do requerente João 

Cleiton Rodrigues por seus herdeiros devidamente qualificados às fls. 

67/69, devendo ser retificado o polo ativo da demanda.

Cite-se o requerido Mauro Antônio Correa no endereço indicado à fl. 67-v.

Após, intimem-se os requerentes para que se manifestem, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60120 Nr: 1868-72.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE MANOEL BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS, INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12.753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de sentença requerida por Lea Torquato de 

Almeida em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

aduzindo a execução das parcelas vencidas no importe de R$ 16.614,00 

(dezesseis mil seiscentos e catorze reais).

Manifestação do INSS no sentido de que concorda com o cálculo 

apresentado pela parte exequente de fls. 99v.

É o breve relato.

Decido.

Analisando os autos vejo que a parte executada concordou com o cálculo 

apresentado pela parte exequente R$ 16.614,00 (dezesseis mil seiscentos 

e catorze reais) relativo às verbas pretéritas.

Havendo concordância do executado/devedor quanto aos valores 

apresentados pelo credor/exequente em sede de cumprimento de 

sentença, bem como não vislumbro “prima facie” qualquer irregularidade 

no cálculo apresentado, tenho que a homologação é medida que se impõe.

Isto posto, impulsiono o feito e, para tanto:

1) Determino a conversão do presente feito em cumprimento de sentença 

com escopo no art. 573 e seguintes do CPC, devendo ser retificado o 

sistema Apolo;

2) Homologo a importância de R$ 16.614,00 (dezesseis mil seiscentos e 

catorze reais) relativo às verbas pretéritas;

3) Após o decurso do prazo para interposição de recurso cabível, 

certifique e proceda-se conforme o Provimento n. 11/2017-CM. Após, 

oficie-se a autoridade responsável pela autarquia requerida/executada 

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, II, CPC]. Não havendo renuncia quanto aos valores excedentes, 

expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

para que se proceda ao pagamento por meio de precatório referente às 

verbas atrasadas da parte exequente. [art. 535, §3º, I, CPC].

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 193-40.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLNEI MASUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Defiro a suspensão pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a Fazenda Publica Estadual para 

manifestar-se sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38407 Nr: 3105-78.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR DOMINGOS QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cite-se o executado Valdemar Domingos Queiroz nos termos do artigo 8, 

inciso IV, da Lei nº 6.830/1980, devendo ser fixado o prazo de 30 (trinta) 

dias.

Após, cumpra-se o contido no despacho de fl. 30.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30294 Nr: 1474-70.2009.811.0046

 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: BENVINDA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 

2018, às 13h30min.

Proceda a secretaria com as devidas alterações para que todas as 

intimações sejam em nome da patrona Gleyscler Belussi Ribeiro 

Gonçalves, conforme requerido.

Ante ao requerimento II, fl. 137, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para que tome ciência.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38620 Nr: 3319-69.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Amadeu Coco Rubin - 

OAB:MT 8.402

 VISTOS, ETC.

Trata-se de um pedido de cumprimento de sentença requerido por Igor 

Cocco Rubim em face de Alderino de Amorim Capeletti, todos devidamente 

qualificados.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, impulsiono o feito dessa forma:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38302 Nr: 3000-04.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA VALE DO GUAPORÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEREIRA VALE DO GUAPORÉ, CNPJ: 

06155969000118. 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: 25/10/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT em face de MADEREIRA 

VALE DO GUAPORÉ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de A Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso, através de sua 

Procuradoria-Geral, propõe AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos moldes da 

Lei nº 6.830/80, bem como todas as demais atinentes à espécie, em face 

da pessoa jurídica, MADEIRA VALE DO GUAPORÉ., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2550/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/11/2006

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 37.308,87

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64357 Nr: 2530-02.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO DE SOUSA ANDRADE, TIAGO 

BORGES GUERREIRO, WILLIAN ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:2.301-A, DIOGO PEIXOTO BOTELHO - OAB:15172

 Ante o exposto, não comprovada a materialidade do crime de tortura 

descrito na peça inicial, DESCLASSIFICO a imputação dirigida aos 

acusados na exordial de fls. 01/04, para tê-los como incursos nas penas 

do art. 209, do Código Penal Militar, determinando, consequentemente, a 

remessa dos autos ao juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça 

Militar da Comarca de Cuiabá.Intime-se a vítima pessoalmente dos termos 

da presente sentença, nos termos do art. 201, § 2o do CPP (O ofendido 

será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do 

acusado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e 

respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem).Transitada em 

julgado e cumpridas as disposições acima, arquive-se com as anotações 

e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-se.Registre-se.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de 

maio de 2018.Antonio Carlos Pereira de Souza JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62643 Nr: 738-13.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, DORVIL 

MACHADO, DIRCEU MARTINS COMIRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Código nº. 62643

 VISTOS, ETC.

A preliminar de carência de ação, levantada na contestação de fls. 

290/324, confunde-se com o mérito da causa, a ser analisada quando da 

prolação da sentença.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas.

Quanto eventual prova documental, a mesma deverá ser juntada no prazo 

acima.

Havendo pedido de produção de prova testemunhal, determino que seja 

acostado o respectivo rol de testemunhas junto com o pleito.

Intimem-se os advogados das partes, mediante DJe, e o Ministério Público.

Após, voltem-me os autos conclusos, com ou sem manifestação, sendo 

que neste último caso, deverá ser certificado nos autos a ocorrência.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 15 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38305 Nr: 3003-56.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, EDEVIRGES GENIO 

SIMONETI, PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA DE CASTRO 

MOTTA, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - 

ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO HERRERA ALVES DE 

MORAES - OAB:OAB/SP 295.549, NAYARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:46074, NILMARA GIMENES NAVARRO - OAB:2288/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA SUZAMAR DA ROCHA 

- OAB:12690

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenham ciência da CONTESTAÇÃO 

POR NEGATIVA GERAL, apresentada pela parte Requerida, fls.: 199/200, 

bem como manifeste-se nos autos, dentro do prazo de 15 (quinze)dias.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 339 de 602



 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 2862-71.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ROSTIROLLA, GLAUBER SILVEIRA DA 

SILVA, SAULO LUIZ COCCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - 

OAB:49.802-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SAULO LUIZ COCCO, Cpf: 24963038072, 

Rg: 189.732-5, Filiação: Stella Gardin Cocco e Amadeo Luiz Cocco, 

brasileiro(a), casado(a), agricultor. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, 

ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários 

forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Banco CNH Capital S/A, ajuizou ação de execução de 

título extrajudicial em face de Ademir Rostirola, Glauber Silveira da Silva e 

Saulo Luiz Cocco, calcado em cédula de crédito bancário n. 2009005548, 

emitida em 15/05/2009, no valor de R$ 20.476,43, taxa de juros de 9,75% 

ao ano, vencimento em 15/09/2011, pagável em três parcelas anuais. 

Requer a citação para pagamento da quantia de R$ 23.579,29 a qual 

deverá ser atualizada a partir de 12/08/2010 até a data do efetivo 

pagamento, custas e honorários, sob pena de penhora.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 582,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 66096 Nr: 4285-61.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB - AGROCOMERCIAL LTDA. - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MB - AGROCOMERCIAL LTDA. - EPP, 

CNPJ: 07503323000309. 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: 04/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO-MT em face de 

MB - AGROCOMERCIAL LTDA. - EPP, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Tributária, anos em dívida 2007, 2008 e 2009. 

Origem TX. FUNC. COM. IND. PRES. SERV., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 423/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.895,51

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 36723 Nr: 1422-06.2011.811.0046

 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): NILTON PAES DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILTON PAES DE FARIAS, Cpf: 

03432556934, brasileiro(a), solteiro(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: 31/05/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO - CRCMT. 

em face de NILTON PAES DE FARIAS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de PF Técnico em Contabilidade dos anos de 2007, 

2008, 2009 e 2010 e eleições de 2009., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 003089/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 2.536,81

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 39128 Nr: 143-48.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILKE & SILVA LTDA, PEDRO REINALDO 

WILKE, JOSUEL CORDEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRO REINALDO WILKE, Cpf: 

84895039153, Rg: 1186862-7, Filiação: Luiz Wilke e Oracilia de Almeida 

Wilke, data de nascimento: 27/09/1976, brasileiro(a), natural de Francisco 

Beltrão-PR, solteiro(a), comerciante. 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: 20/01/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

- IBAMA em face de WILKE & SILVA LTDA, PEDRO REINALDO WILKEE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Auto de 

infração 407983/D. Transportar madeira serrada Cambará, com ATPF 

5524800 desviada do Gerex I/PR (sem licença)., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 407983/D/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 29.260,81

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 35213 Nr: 3396-15.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL JOSÉ DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASCONCELOS - 

OAB:16731-B/MT, RODRIGO RODRIGUES PERES - OAB:17877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ISMAEL JOSÉ DE SOUZA, 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: 27/12/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL em face de ISMAEL 

JOSÉ DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Tributária, anos em dívida 2008 e 2009. Origem: Imposto Predial Territorial 

Urbano., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

691/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/01/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 458,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 31877 Nr: 76-54.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA COM MADEIRAS MANTENINHA 

LTDA, OVILSON ALDO SILVA BORGES, GERSONEI BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OVILSON ALDO SILVA BORGES, Cpf: 

20462158187, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

GERSONEI BATISTA DE SOUZA, Rg: 353.062, Filiação: João Batista de 

Souza e Anita Mourenço de Souza, data de nascimento: 26/02/1969, 

brasileiro(a), natural de São João de Manteninha-MG, casado(a), 

motorista. 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: 08/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de INDUSTRIA COM MADEIRAS 

MANTENINHA LTDA, OVILSON ALDO SILVA BORGESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA Nº 200911970, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 11970/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 31.809,49

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 33527 Nr: 1713-40.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.R. PIVANTE & CIA LTDA (O BARATÃO), 

OZÉIAS DA SILVA PIVANTE, SIRLENE ROQUE PIVANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZÉIAS DA SILVA PIVANTE, Cpf: 

55109012172, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

SIRLENE ROQUE PIVANTE, Cpf: 65760549200, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, através da 

Procuradoria-Geral do Estado, pelo(a) Procurador(a) infa-assinado(a) com 

sede à Rua Seis, s/n°., Edifício Marechal Rondon, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá/MT, CEP 78.050-970, Vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, nos 

moldes da Lei 6.830/80, requerendo a citação do(a) Executado(a) e seus 

Sócios

Despacho/Decisão: PROCESSO/CÓD. Nº ____Vistos em 

correição.Aguardem-se as providências a cargo da Secretaria, 

expedindo-se o necessário para o cumprimento integral da decisão 

retro.Cumpra-se.Comodoro/MT, 03 de agosto de 2016.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Talison Bernardes 

Proença, digitei.

Comodoro, 13 de setembro de 2016

Felipe Michelin Fortes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 32026 Nr: 214-21.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. M. DE SOUZA ACESSORIOS E PEÇAS, 

ROBERTO MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROBERTO MORAES DE SOUZA, 

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: 28/01/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de R. M. DE SOUZA 

ACESSORIOS E PEÇAS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA Nº 200911863, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 11863/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 12.498,32

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 64840 Nr: 3007-25.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE 

JULIO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. F. ALVES - TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S. F. ALVES - TRANSPORTES, CNPJ: 

06302241000171. 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: 27/09/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO MT em face de 

S. F. ALVES - TRANSPORTES, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de TX. FUNC. EST. COM. IND. PRES. SERV. CERTIDÃO DE DÍVIDA 

ATIVA DOCTO Nº404, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 446/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 1.985,78

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 25526 Nr: 2340-49.2007.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO GRISOSTE BARBOSA, SOLANGE SILVA DE 

AQUINO GRISSOSTE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILE ABEL RONSONI, ELEINE SALETE 

RONSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIÃO DE FREITAS - 

OAB:530/MS, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORELLO SCARIOTT - 

OAB:1066/RO, Marcos Rogério Schmidt - OAB:4.032/RO

 VISTOS, ETC.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Marcos Rogério 

Schmidt em face de Ildo Grisoste Barbosa, todos devidamente 

representados e qualificados.

Infere-se dos autos que a parte executada depositou indevidamente os 

valores cobrados em conta vinculada ao FUNAJURIS, fls. 374-375.

A parte executada entrou com Pedido de Providência junto à 1ª Vara Cível, 

sob o código nº 102568, solicitando a devolução dos valores depositados 

equivocadamente.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte executada que concorda com a 

transferência de valores recolhidos equivocadamente, e considerando a 

decisão prolatada nos autos de código 102568, oficie-se a Conta Única 

para que informe se houve a vinculação dos valores retro mencionado.

Caso tenha sido vinculado, elabore-se novo alvará de levantamento em 

nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário.

Cientifique-se a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer 

meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. 

CNGC/MT.

Determino que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante 

remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Em caso de não vinculação, aguardem-se os autos em cartório.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63694 Nr: 1843-25.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO LUCIO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de processo crime em que foi deferido ao denunciado o benefício 

da suspensão condicional do processo.

Verifica-se no feito que o denunciado cumpriu integralmente as condições 

impostas, transcorrendo o prazo de suspensão condicional do processo 

sem revogação.

Posto isso e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do 

artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro extinta a punibilidade de Sandro 

Lucio Leopoldino de Oliveira.

Com o trânsito em julgado, feitas as anotações e baixas necessárias, 

arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16051 Nr: 1143-30.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMIRA EBRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Certifique se houve os levantamentos dos valores depósitos nos autos 

consoante cópia do alvará de autorização de fl. 158.

Se necessário for, diligencia junto à COREJ no intuito de buscas de tal 

informação.

Em caso de não levantamento por razões diversas, certifique-se e 

elabore-se novo alvará de levantamento em nome do beneficiário/do 

advogado do beneficiário, desde que este tenha poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário. Com relação aos honorários sucumbenciais 

estes deverão efetuados em nome do causídico e de forma apartada ao 

valor principal, caso não tenha requerido de forma diversa, de forma 

eletrônica pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta 

bancária indicada.

Cientifique-se a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer 

meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. 

CNGC/MT.

 Determino que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante 

remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31590 Nr: 2809-27.2009.811.0046

 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: ARMAZÉNS GERAIS DELAZZERI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPRAREAL COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE HORTIGRNAJEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GIOVANI NICHELE - 

OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO ALBERTO PIASECKI - 

OAB:11383/PR, LILIANE GRUHN - OAB:20217/PR, RDORIGO ALBERTO 

CRIPPA - OAB:, SILVANO GHISI - OAB:40970/PR

 VISTOS, ETC.

Trata-se de um pedido de cumprimento de sentença requerido por 
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Armazéns Gerais Delazerri, por meio do seu representante legal, em face 

de Suprareal Comércio de Importação e Exportação de Hortigranjeiros ltda, 

todos devidamente qualificados.

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, impulsiono o feito dessa forma:

I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

II – Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (CPC, 

art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada pela 

Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, 

do CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos termos do 

art. 523, §1º, do CPC.

III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on-line, com a devida atualização do valor devido, voltem-me os 

autos conclusos.

IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 

(quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do CPC).

V – Não apresentada impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39536 Nr: 551-39.2012.811.0046

 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: VERONI TERESA MENDES DOBLER

 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:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença requerido por Veroni 

Teresa Mendes Dobler por meio de sua representante legal em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social todos devidamente qualificados.

É o relato do necessário.

Impulsiono o feito da seguinte maneira.

1 - Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos;

2 - Defiro a prioridade na tramitação processual;

2 - Retifique o cadastro 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;

 3 - Intime-se a Autarquia Federal mediante remessa Física/Eletrônica do 

feito para que, caso queira, impugne o cumprimento de sentença, no prazo 

de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do débito;

4 - Se houver Impugnação, intime-se a parte exequente/impugnada por 

meio de seu advogado constituído nos autos de conhecimento via DJE 

para que, caso queira, manifeste-se nos autos a respeito da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia-ré em 15 

(quinze) dias [art. 218,§1º, CPC];

 5 - Não havendo apresentação de impugnação, certifique e venham-me 

os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 3569-68.2012.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA ROSA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DA SILVA BORGES - 

OAB:202149/sp

 VISTOS, ETC.

Certifique-se o decurso do prazo para interposição de recurso cabível.

Após, trasladam-se cópias das peças necessárias devendo a execução 

correr nos autos em apenso, arquivando-se o presente feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27407 Nr: 1518-26.2008.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON ALMICI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18406/A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, 

JUAREZ VASCONCELOS - OAB:5.460-B

 VISTOS, ETC.

Trata-se de ação penal em desfavor do denunciado Robson Almici de 

Souza, apenado definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.

A d. Defesa requereu a decretação da extinção da punibilidade, ante a 

ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, fl. 117/119.

 O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido da defesa, 

em fl.128.

É o relatório.

Decido.

O denunciado foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.

 Tal pena tem prazo prescricional de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 

109, V, do CP.

 Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (23/11/2009) 

e a data em que foi proferida a sentença condenatória (17/06/2014) 

transcorreram mais de 04 (quatro) anos, o reconhecimento da prescrição 

retroativa, nos termos do art. 107, IV c/c art. 110, § 1º, ambos do Código 

Penal, é medida que se impõe.

Diante do Exposto, julgo extinta a punibilidade de Robson Almici de Souza 

devidamente qualificado nos autos, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva retroativa, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso 

IV, c/c artigo 109, inciso V e artigo 110, § 1º todos do Código Penal.

Em relação à pena de multa, deve ser observado o art. 114, inc. II, do CP, 

que prevê a prescrição dela no mesmo prazo que a pena aplicada.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda a secretaria as 

baixas e anotações necessárias, comunicando o cartório distribuidor, 

arquivando-se os autos.

Publique-se, Registre-se, Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38816 Nr: 3514-54.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, ANEY 

MARTINS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILMARA GIMENES NAVARRO - 

OAB:2288/RO, WASHINGTON RODRIGUES DIAS - OAB:12363/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte Requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que proceda ao recolhimento e posterior 

comprovação nos autos, do valor relativo à diligência a ser cumprida pelo 

Oficial de Justiça, a saber: "Mandado de Intimação, a ser realizado neste 

município de Comodoro/MT, em face do Perito Judicial nomeado nos autos, 

a fim de que apresente o respectivo Laudo Pericial". Segue em anexo a 

tabela dos valores diligenciais.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34594 Nr: 2778-70.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIAN RAMOS ARCARI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MAGNUS DE MELLO 

LEONARDO - OAB:5284/RO

 Código nº 34594

VISTOS ETC.,

Considerando que o recuperando foi transferido para o Centro de 

Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, remeta-se o presente 

executivo de pena ao Juízo da Vara de Execuções Penais daquela 

Comarca, mediante estrita observância aos artigos 1.547 e 1.439, §2º da 

CNGCGJ/TJMT, a fim de que o recuperando dê continuidade ao 

cumprimento da sanção penal imposta.

Intime-se o advogado do recuperando, caso tenha.

Ciência ao Ministério Público.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 09 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-38.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FELIPE TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/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 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010069-38.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 20.350,00; 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. WILSON FELIPE TOME x ENERGISA WILSON 

FELIP INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Diante da decisão 

proferida no ID 11383854 , nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade designar audiencia 

de conciliação, conforme segue: 26/09/2018 as 09h30min. COMODORO, 

15 de maio 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: 8010069-38.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON FELIPE TOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/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 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  C O M O D O R O  P r o c e s s o : 

8010069-38.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 20.350,00; 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. WILSON FELIPE TOME x ENERGISA WILSON 

FELIP INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Diante da decisão 

proferida no ID 11383854 , nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono os autos com a finalidade designar audiencia 

de conciliação, conforme segue: 26/09/2018 as 09h30min. COMODORO, 

15 de maio 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: 8010046-92.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA SAO LAZARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SANTOS RODAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO DE AUDIENCIA DE 

C O N C I L I A Ç Ã O  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

8010046-92.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 283,03; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PAGAMENTO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: REQUERENTE: DROGARIA SAO 

LAZARO LTDA - ME REQUERIDO: HELIO SANTOS RODAS 

IMPULSIONAMENTO POR ATO ORDINATÓRIO Diante do despacho exarado 

no ID 7360121, bem como, o teor da certidão juntada ao ID 10492596, nos 

termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a reclamante , na pessoa do seu patrono, 

que foi designada nova data de audiência a saber: 26/09/2018 as 10h00, 

no endereço ao final indicado. COMODORO , 15 de maio de 2018. 

Atenciosamente. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000172-08.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORISVALDO DA HORA NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO de AUDIENCIA DE 

C O N C I L I A Ç Ã O  D a d o s  d o  p r o c e s s o :  P R O C E S S O : 

1000172-08.2017.8.11.0046; ESPÉCIE: PETIÇÃO (241)/[PAGAMENTO]; 

VALOR DA CAUSA: R$ 852,94; TIPO: Cível; RECUPERANDO: Sim/Não; 

URGENTE: Sim/Não; PODE CUMPRIR FORA DO EXPEDIENTE: Sim/Não. 

Partes do processo: REQUERENTE: VALDEIR PEREIRA DOS SANTOS - ME 

; REQUERIDO: ORISVALDO DA HORA NASCIMENTO IMPULSIONAMENTO 

POR ATO ORDINATÓRIO Certifico que o documento juntado ao ID 

11181347 NÃO reflete a condição de ME da reclamante, porquanto, o 

documento hábil para tal, há de ser a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA 

COMERCIAL. Certifico ainda que, mesmo a reclamante não tendo fornecido 

endereço "preciso", da reclamada, conforme atestado pelo Senhor 

Meirinho, ainda assim, atendendo o pedido da reclamante, de nos termos 

da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono os autos 

com a finalidade de designar nova audiência de conciliação a saber: 

26/09/2018 as 10h30min. COMODORO, 15 de maio 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

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 55/2018/DF

A Doutor a Laura Dorilêo Cândido, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro da 

Comarca de Jaciara , Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;
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CONSIDERANDO que a servidora Ana Paula Paixão Geraldino - Analista 

Judiciária, matrícula 21751, designada G estora Judiciária do Juizado 

Especial desta Comarca, estará afastada de suas funções pro motivo de 

fol ga compensatória no dia 18 de maio de 2018 ;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA CÉLIA DE BRITO CAPATO, matrícula n. 

8467, Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta em Substituição Legal no dia 18 de maio de 2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Jaciara, 14 de maio de 2018

 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 94372 Nr: 3475-58.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHOMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E 

DERIVADOS LTDA-EPP, JOSIANA FONSECA GOMES, EMERSON 

ARCANJO AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO - OAB:13685, Rejane Padilha dos Santos - 

OAB:15.962 - MT

 Vistos, etc......Tendo em vista que o exequente reconhece o pedido, 

juntando a CDA atualizada onde comprova a exclusão dos 

corresponsáveis Emerson Arcanjo Aquino e Josiana Fonseca Gomes 

Arcanjo Aquino (Ref. 20), tenho que é caso de acolhimento da exceção de 

pré-executividade de Ref. 18.Destarte, acolho a exceção de 

pré-executividade para determinar tão somente a retificação da capa dos 

autos, excluindo-se EMERSON ARCANJO AQUINO e JOSIANA FONSECA 

GOMES ARCANJO AQUINO do polo passivo, prosseguindo-se em relação 

a empresa executada.Sem custas, face ao disposto no Art. 460, do 

Provimento 41/2016, do CGJ/MT. Quanto aos honorários advocatícios, com 

fundamento no art. 85, §8º, do CPC, estabeleço para pagamento o valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais).Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Após, manifeste-se o exequente, requerendo o 

que entender cabível para a integral satisfação de seu crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 110650 Nr: 1490-20.2018.811.0010

 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: DJDSN, SFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010 e 

no artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil, decreto o divórcio 

dos requerentes, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial. Por 

outro lado, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo atinente à partilha dos bens e dos alimentos 

destinados à filha do casal, celebrado entre os autores e indicado na peça 

inicial. Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, incisos I, do Código de Processo 

Civil.A requerente voltará a usar o seu nome de solteira, ou seja, SIMONE 

FRANCIELI LEMES, artigo 1578, § 2º, CC. Expeça-se ofício ao Cartório de 

Registro Civil competente, para a devida averbação.Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 805 Nr: 49-73.1996.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO FIRMINO DA SILVA, ELIAS DEGASPERY 

SILVA., LUIZ SACARDI JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ...Pois bem.O RENAJUD é um sistema online de restrição judicial de 

veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), interligando o 

Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).Tal 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.Registre-se que 

o sistema foi criado para agilizar o cumprimento de ordens judiciais de 

restrições em veículos, e não, por óbvio, para substituir atuação do 

exequente, perante o DETRAN, tendente à localização de veículos em 

nome do executado passíveis de penhora.Ora, não se pode impor ao 

Judiciário todo o ônus na busca de bens de devedor, mormente quando a 

parte exequente, que de igual modo tem a seu dispor convênios para tal 

mister, como é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI...Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de bloqueio de veículos via RENAJUD, uma vez que é 

incumbência do exequente fazer as pesquisas necessárias junto ao 

DETRAN-NET ou, ainda, junto ao CEI.De outro norte, no que tange ao 

pedido de buscas de bens via INFOJUD, consigna-se o encargo da parte 

exequente em realizar diligências extrajudiciais para a localização dos 

bens da parte devedora, de forma que as diligências judiciais empregadas 

no mesmo sentido possuem caráter excepcional, vez que devem ser 

utilizadas quando esgotadas todas as diligências disponíveis ao 

exequente para o cumprimento de seu encargo....Assim, de igual forma, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas de bens via INFOJUD. Portanto, 

intime-se a parte exequente a indicar outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, indicar veículos que possam ser restringidos via 

sistema RENAJUD, comprovando as diligências empreendidas, bem como 

trazer aos autos a planilha atualizada do débito, tudo no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos...Jaciara/MT, 14 de 

maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89469 Nr: 1098-17.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da executada por meio do sistema 

INFOJUD.Consigna-se inicialmente o encargo da parte exequente em 

realizar diligências extrajudiciais para a localização dos bens da parte 

devedora, de forma que as diligências judiciais empregadas no mesmo 

sentido possuem caráter excepcional, vez que devem ser utilizadas 

quando esgotadas todas as diligências disponíveis ao exequente para o 

cumprimento de seu encargo.. Desta forma, não demonstrado nos autos o 

exaurimento das diligências extrajudiciais possíveis ao exequente para a 

localização dos bens passíveis de penhora em nome da parte executada, 

ante ao caráter excepcional das diligências judiciais, indefiro o pedido da 

parte exequente de diligência via sistema INFOJUD (Ref.50).Atente-se a 

exequente que cabe a ela realizar as pesquisas necessárias para busca 

de bens, vez que é possível tanto pela via de cadastramento através do 

CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais 

e Registrais), ou ainda, junto aos demais órgãos competentes.Assim, 

determino a intimação da exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em nome da parte 
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executada, ou ainda, comprovar o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito. Decorrido o prazo acima 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Jaciara/MT, 14 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 89241 Nr: 988-18.2017.811.0010

 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: ARLY CABRAL, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA 

FERREIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA - 

ME, ELIZANGELA MELO DE FRANÇA FERREIRA, ARLY CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098/MS

 DEFIRO o pedido de produção de prova oral.No presente caso, indefiro o 

depoimento pessoal, pois as versões das partes são contrapostas e já 

constam das peças processuais que apresentaram nos autos.Designo 

audiência de instrução para o dia 13 de junho de 2018, às 13h30.Fixo o 

prazo comum de cinco dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, 

estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço 

completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de 

preclusão.As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada 

parte (§6º, Art. 357, NCPC). Somente será admitida a inquirição de 

testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada 

imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos.Cabe 

aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do Art. 455 do 

NCPC).Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não 

haja compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência 

aqui designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em cinco dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 65349 Nr: 1246-96.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DOS ANJOS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de pedido do exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome do executado.Pois bem.O RENAJUD é um sistema online 

de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), interligando o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran).Tal 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.Registre-se que o sistema foi criado para agilizar o 

cumprimento de ordens judiciais de restrições em veículos, e não, por 

óbvio, para substituir atuação do exequente, perante o DETRAN, tendente 

à localização de veículos em nome do executado passíveis de 

penhora.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo o ônus na busca de 

bens de devedor, mormente quando a parte exequente, que de igual modo 

tem a seu dispor convênios para tal mister, como é o caso por exemplo do 

DETRAN-NET ou CEI.Nesse sentido, se extraem os seguintes 

precedentes:“AGRAVO. EXECUÇÃO. Manutenção da decisão que negou 

seguimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que 

indeferiu o pedido de consulta ao Renajud em razão de que não houve 

esgotamento dos meios possíveis de localização de bens em nome dos 

executados. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo Nº 70041868134, Décima 

Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel 

Scalzilli, Julgado em 28/07/2011)“AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. 

LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA 

ATRAVÉS DO SISTEMA RENAJUD. NÃO COMPROVAÇÃO DO 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE JUNTO AO DETRAN. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO. 

UNÂNIME.” (Agravo Nº 70041896481, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, 

Julgado em 20/07/2011) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCALIZAÇÃO DE 

BENS DO DEVEDOR. PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE 

COMO MEDIDA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 98122 Nr: 5240-64.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DE SOUZA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, ratifico a tutela concedida de forma antecipada (Ref:04) e JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, formulado por VERA LÚCIA DE SOUZA 

SANTOS DE OLIVEIRA em face de OI S/A, para:I – DECLARAR a 

inexistência do débito referente ao contrato nº 5044440414, no valor de 

R$492,72 (quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e dois 

centavos);II – CONDENAR a empresa de telefônica ré ao pagamento de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com a incidência dos 

juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da data do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC, a contar da data do 

arbitramento.Condeno a empresa de telefonia ré ao pagamento de custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor da 

advogada da autora, 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, 14 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100411 Nr: 6366-52.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Luiz Silva dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, 

condenando o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS a 

conceder o benefício de aposentadoria por idade rural ao requerente 

JOSÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS a partir de 28/06/2017 (data do 

requerimento administrativo), com renda mensal correspondente a um 

salário-mínimo vigente, com espeque no artigo 39, inciso I, da Lei nº 

8.213/91.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).Ainda, determino que a correção 

monetária se dê na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do 
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Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida.Fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento 

pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de 

Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas 

ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).Sem 

custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001.Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, 

encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo 

reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao 

INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume 

processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.Assim, em 

uma análise dos autos, embora tenha sido proferida contra a Fazenda 

Pública, esta sentença não se submete ao reexame necessário, nos 

termos do inciso I, do §3º, do art. 496, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 78396 Nr: 1605-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETRATECC PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Amorim - 

OAB:130.307 - SP, Rafael Eustaquio D'Angelo de Carvalho - 

OAB:235.122 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de prorrogação da suspensão de presente execução, 

formulado pelos executados, em razão do processamento da ação de 

recuperação judicial em tramite na comarca de Cuiabá.

Decido.

É certo que a Lei n. 11.101/2005 busca viabilizar a superação da crise 

econômico-financeira enfrentada pela empresa recuperanda/requerida, de 

modo a garantir a preservação da fonte produtora e o estimulo à atividade 

econômica.

Nesse contexto, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, é vedada 

a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no 

prazo de 180 dias contados da data do deferimento do processamento da 

recuperação, a que menciona o art. 6º, § 4º, da mesma lei.

No presente caso, observo que o Juízo da Vara de Falência e 

Recuperação Judicial de Cuiabá deferiu o pedido de prorrogação do prazo 

de suspensão até a data de 11/10/2017, não havendo qualquer prova de 

que o prazo foi novamente suspenso.

Assim, determino que o executado traga aos autos, no prazo de 10 dias, 

cópia da decisão do juízo de falência que prorrogou o prazo de 

suspensão.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 14 de maio de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 80405 Nr: 2378-57.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO SÃO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ELEONORA CATHARINO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de petitório da parte exequente (Ref.42), alegando a validade da 

citação da executada, esta moradora de edifício, sendo a carta de citação 

recebida pelo porteiro e, tendo em vista o inadimplemento do débito, 

requereu o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada e, 

se infrutífera, seja realizada a constrição por meio do sistema RENAJUD E 

INFOJUD.

Inicialmente, quanto à citação da devedora, observando o AR colacionado 

à Ref.29, verifica-se que a missiva foi recebida por terceira pessoa, não 

se presumindo que a executada teve ciência do ato citatório, conforme 

artigo 248, §1º do CPC.

Posto isto, a fim de evitar futura arguição de nulidade, determino a citação 

da devedora, via carta precatória.

 Consequentemente, indefiro o pleito por bloqueios sistêmicos, nesta 

oportunidade.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 14 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25977 Nr: 2501-36.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-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 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

543,53, a que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 111/121. 

Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para 

recolhimento da guia de custas e R$ 130,13 para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 

DE GUIA ON LINE – SEGUNDA INSTÂNCIA” Clicar no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero 

único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir no valor 

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O Sistema vai gerar um 

boleto Único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo geral da Comarca de Jaciara aos cuidados da 

central de arrecadação e arquivamento.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84388 Nr: 8136-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDSM, RADSDM, MATDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução de Alimentos ME143

Prazo do edital:20

Citando:Executados(as): Silvonei de Melo Filiação: Ide Jorge de Melo, 

brasileiro(a), solteiro(a), motorista, Endereço: Avenida Pagé, 155, Bairro: 

Santa Luzia, Cidade: Jaciara-MT

Valor a ser pago:2.040,92 (dois mil quarenta reais e noventa e dois 

centavos)

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ordem Serv. Aut. Escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000970-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIZELDA NEUZA BRUSCHETTA CHIMATI (RÉU)

GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON HUGO RODRIGO SILVA OAB - PR72415 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000970-43.2018.8.11.0010. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: GUSTAVO HENRIQUE CHIMATI - ME, 

GIZELDA NEUZA BRUSCHETTA CHIMATI VISTOS ETC, Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, em face de Gustavo Henrique 

Chimati-ME. Considerando que a empresa requerida ajuizou Ação de 

Obrigação de Fazer perante a 1ª Vara desta comarca, distribuído sob o nº 

5700-85.2016.811.0010, código 87189, que se encontra pendente de 

trânsito em julgado, buscando discutir o refinanciamento do mesmo 

contrato em tela, é daquele juízo a competência para processar e julgar o 

presente feito, pois, a decisão final naqueles autos influenciará 

diretamente o processamento deste pedido. Ante o exposto, RECONHEÇO 

A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processar e julgar o feito. Por 

consequência, DETERMINO a remessa dos autos para a 1º Vara desta 

Comarca de Jaciara, com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Jaciara–MT, 15 de maio de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 87192 Nr: 5703-40.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMITAN FARIA CASSIANO 

JORGE DE CARVALHO - OAB:18850/O, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A, Giovane Santin - OAB:RS/59061, SILVANA 

PACHECO LEAL - OAB:3714

 Assim sendo, DEFIRO o pedido de habilitação do novo advogado 

constituído pelo réu – Dr. GIOVANE SANTIN, OAB-RS n° 59061, para a 

realização de sua defesa perante a sessão do Tribunal do Júri, bem como 

DEFIRO o pleito da Defesa, no sentido de que as intimações sejam 

realizadas em nome dos patronos originários, por continuarem 

patrocinando a defesa do réu, em decorrência da reserva de poderes. Da 

mesma forma, DEFIRO a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, 

apresentadas no primeiro rol, na forma do artigo 422, do CPP, já que o 

segundo rol foi apresentado por erro e a destempo, estando precluso 

qualquer pedido de aditamento do aludido rol, em decorrência da preclusão 

consumativa.Determino que somente as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público Estadual sejam ouvidas em caráter de 

imprescindibilidade, já que a defesa não fez qualquer pedido neste 

sentido.Havendo necessidade e norteado pelos princípios da verdade real 

e da íntima convicção dos jurados, poderá este Juízo ouvir outras 

testemunhas que sejam importantes para o deslinde da questão, bem 

como as referidas, se for o caso, ainda que não arroladas pelas partes, 

na condição de testemunhas do Juízo.Intimem-se as partes da presente 

decisão.Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000332-44.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA DE OLIVEIRA TEODORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12906753 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010229-79.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 13008826 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-39.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

STELLA MOURA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERSON FORTES FERRAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 6676790 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000918-18.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WERICO WALLAS BORGES DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000918-18.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: WERICO WALLAS BORGES DA 

FONSECA EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento 

de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000341-40.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIO JOSE BOLZAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRONTIERE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12897826 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13204642, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-84.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO DA SILVA MAFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 13201507 fora interposta no 

prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestação de id n. 13201507, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EBIMAR BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB: MT23910/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: 17/07/2018 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000176-56.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000176-56.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NORTE SUL SEMENTES LTDA - 

EPP EXECUTADO: SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA Vistos. Tendo 

em vista a data do pleito e os princípios que regem o sistema deste 

Juizado Especial, concedo o prazo de 30 (trinta) dias, tempo razoável para 

a formulação de acordo. Decorrido o prazo, intime-se a exequente a se 

manifestar, em termos de prosseguimento, sob pena de extinção. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CAVALCANTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 19/07/2018 Hora: 10:30 , 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-43.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SANTI - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEY DAS GRACAS SERPA ALESSI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000787-43.2016.8.11.0010. REQUERENTE: SANDRA SANTI - ME 

REQUERIDO: MARCILEY DAS GRACAS SERPA ALESSI Vistos. Intime-se a 

parte exequente a fim de que se manifeste sobre o resultado da diligência 

no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção. 

Impossível o bloqueio do bem alienado fiduciariamente, patrimônio do 

credor fiduciário. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000243-21.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO SOBRINHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CLEMENTINO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000243-21.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: GILMAR FRANCISCO 

SOBRINHO EXECUTADO: LUIZ CARLOS CLEMENTINO MOREIRA Vistos. 
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Não foi possível promover a restrição de veículos em nome da parte 

executada, conforme extrato do sistema Renajud que segue. Assim, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo medida 

que entender cabível em 15 (quinze) dias. No silêncio, tornem conclusos 

para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-17.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA ADRIANA DE FREITAS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000101-17.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: CLAUDIA ADRIANA DE FREITAS SANTOS 

Vistos. Não foi possível promover a restrição de veículos em nome da 

parte executada, conforme extrato do sistema Renajud que segue. Assim, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo medida 

que entender cabível em 15 (quinze) dias. No silêncio, tornem conclusos 

para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000511-75.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELLA LINGERIE PRAIA E FITNESS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ROSA BICALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000511-75.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ELLA LINGERIE PRAIA E 

FITNESS LTDA - ME REQUERIDO: SERGIO ROSA BICALHO Vistos. Não foi 

possível promover a restrição de veículos em nome da parte executada, 

conforme extrato do sistema Renajud que segue. Assim, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo medida que entender 

cabível em 15 (quinze) dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-80.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THATY COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E BIJUTERIAS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000306-80.2016.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

REQUERIDO: THATY COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO E 

BIJUTERIAS LTDA - ME Vistos. Não foi possível promover a restrição de 

veículos em nome da parte executada, conforme extrato do sistema 

Renajud que segue. Assim, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo medida que entender cabível em 15 (quinze) dias. 

No silêncio, tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE SOUZA COIMBRA (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: 19/07/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE SOUZA COIMBRA (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: 19/07/2018 Hora: 09:50 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: SAULO 

AMORIM DE ARRUDA OAB: MT0015634 Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 17/07/2018 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: 1001025-91.2018.8.11.0010
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Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 19/07/2018 Hora: 10:20 , 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: 1001023-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 19/07/2018 Hora: 10:00 , 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: 1001024-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 19/07/2018 Hora: 10:10 , 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-19.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DOURADO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000172-19.2017.8.11.0010. REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: ROSANE DOURADO DOS SANTOS Vistos. Intime-se o 

exequente a fim de que se manifeste sobre o resultado da diligência no 

prazo de 15 (quinze) dias. Consigne-se que sobre o único veículo 

encontrado em nome da parte executada, consta restrição de alienação 

fiduciária. No silêncio, ao arquivo provisório com baixa no relatório 

estatístico até manifestação de interessado. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-71.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER HENRIQUE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000175-71.2017.8.11.0010. REQUERENTE: THENNER HENRIQUE RIBEIRO 

REQUERIDO: MAURO ARMANDO LIMA DA SILVA Vistos. Não foi possível 

promover a restrição de veículos em nome da parte executada, conforme 

extrato do sistema RENAJUD. Assim, intime-se a parte exequente para que 

se manifeste, requerendo medida que entender cabível em 15 (quinze) 

dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000514-30.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROGERIO COIMBRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000514-30.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA LIMA DE 

SOUZA EXECUTADO: CARLOS ROGERIO COIMBRA Vistos. Não foi 

possível promover a restrição de veículos em nome da parte executada, 

conforme extrato do sistema RENAJUD. Assim, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo medida que entender 

cabível em 15 (quinze) dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010153-21.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR RUBIO MOTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT0013582A (ADVOGADO)

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS RONDONOPOLIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010153-21.2015.8.11.0010. EXEQUENTE: CEZAR RUBIO MOTA 

EXECUTADO: MAIS RONDONOPOLIS LTDA - ME Vistos. Os autos foram 

extintos por sentença transitada em julgado -id. 1598116 e 1694273, 

motivo pelo qual simples pedido de desarquivamento e prosseguimento da 

execução não possui embasamento. Tornem os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações devidas. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000672-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DE TILIO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEAS CELERE VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000672-85.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: CLAUDINEI DE TILIO 

EXECUTADO: OSEAS CELERE VIEIRA Vistos. Não foi possível promover a 

restrição de veículos em nome da parte executada, conforme extrato do 

sistema RENAJUD. Assim, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo medida que entender cabível em 15 (quinze) dias. 

No silêncio, tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010344-37.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ADNOEL APARECIDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA OAB - MT0012223A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SEVERINO P. DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010344-37.2013.8.11.0010. REQUERENTE: ADNOEL APARECIDO 

PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: JOSE SEVERINO P. DA SILVA Vistos. 

Não foi possível promover a restrição de veículos em nome da parte 

executada, conforme extrato do sistema RENAJUD. Assim, intime-se a 

parte exequente para que se manifeste, requerendo medida que entender 

cabível em 15 (quinze) dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000539-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER DE SENA SILVA (EXECUTADO)

ESTER DE SENA SILVA 00179931130 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000539-43.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: NATALINO FERREIRA - ME 

EXECUTADO: ESTER DE SENA SILVA 00179931130, ESTER DE SENA 

SILVA Vistos. Intime-se o exequente a fim de que se manifeste sobre o 

resultado da diligência no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Consigne-se que consta restrição de alienação fiduciária sobre 

o único veículo encontrado em nome da parte executada. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020019-53.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SCHUH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEUZA MORAES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8020019-53.2015.8.11.0010. REQUERENTE: ROSELI SCHUH REQUERIDO: 

EDNEUZA MORAES DE SOUZA Vistos. Considerando que não foi possível 

promover a restrição de veículos em nome da parte executada via sistema 

RENAJUD, indique a parte exequente bens passíveis de penhora, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Caso requerido, defiro a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes, 

devendo ser dada baixa em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. No silêncio, tornem conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-77.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SCHUH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELZI GONCALVES DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000054-77.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ROSELI SCHUH REQUERIDO: 

DELZI GONCALVES DE SIQUEIRA Vistos. Considerando que não foi 

possível promover a restrição de veículos em nome da parte executada 

via sistema RENAJUD, indique a parte exequente bens passíveis de 

penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Caso 

requerido, defiro a inclusão do nome da parte executada nos cadastros de 

inadimplentes, devendo ser dada baixa em caso de pagamento, garantia 

da dívida ou extinção da execução. No silêncio, tornem conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-92.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SCHUH (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN JOAO FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000053-92.2016.8.11.0010. REQUERENTE: ROSELI SCHUH REQUERIDO: 

ALLAN JOAO FELIX Vistos. Intime-se o exequente a fim de que se 

manifeste sobre o resultado da diligência no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Consigne-se que consta restrição de alienação 

fiduciária sobre o veículo encontrado em nome da parte executada, 

circunstância que, a princípio, inviabiliza a constrição judicial sobre o bem, 

salvo se promovida pelo próprio credor fiduciário. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000208-61.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE MARQUES SOUZA (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS (EXCEPIENTE)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000208-61.2017.8.11.0010. EXCEPTO: IVONETE MARQUES SOUZA 

EXCEPIENTE: VANILDE RIBEIRO DE SOUZA SANTOS Vistos. Considerando 

que não foi possível promover a restrição de veículos em nome da parte 

executada via sistema RENAJUD, indique a parte exequente bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção. Caso requerido, defiro a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes, devendo ser dada baixa em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. No silêncio, 

tornem conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000443-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO FELIX NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000443-62.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ELCIO FELIX NASCIMENTO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Não obstante as manifestações das 

partes, salvo engano, a tentativa de penhora online restou infrutífera e não 

há indício de depósito do valor exequendo. Intimem-se a fim de que se 

manifestem, em termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000714-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO BARBOSA LOCATELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MT22193/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000714-03.2018.8.11.0010. REQUERENTE: EDMUNDO BARBOSA 

LOCATELLI REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL Vistos. Cumpra-se conforme determinado do despacho de 

evento 12819284. Fique a parte reclamante ciente da renúncia tácita sobre 

o valor que excede o teto de 40 (quarenta) salários mínimos. Adeque-se o 

valor da causa, certificando. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-39.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

STELLA MOURA ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAERSON FORTES FERRAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA BRAGA DA SILVA OAB - MT0017895A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010016-39.2015.8.11.0010. REQUERENTE: STELLA MOURA ELIAS, 

ROGERIO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: ALAERSON FORTES FERRAZ 

Vistos. Defiro o prazo de 40 (quarenta dias), razoável tempo para as 

diligências. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000312-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EFIGENIO BATISTA LEAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB - MT24127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES DE BRITO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 13204642, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000865-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000865-03.2017.8.11.0010. REQUERENTE: ISABEL FERREIRA BARCELO 

REQUERIDO: SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 Vistos. 

Verifico que figura entre as partes envolvidas na demanda servidora que 

exerceu função diretamente relacionada com este Magistrado, razão pela 

qual me declaro suspeito de atuar no presente feito. Encaminhem-se os 

autos ao meu substituto legal, conforme escala de substituição. Tomem-se 

as demais providências. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 
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1001025-91.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. 

Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a 

tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja 

notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto às empresas de 

cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer 

órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, 

seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado 

em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de 

desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral no 

prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação 

nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001026-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA CAVALCANTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001026-76.2018.8.11.0010. REQUERENTE: HELENA CAVALCANTE DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego à 

conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição do 

nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao 

Crédito, notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia 

com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos 

da decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja 

notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto às empresas de 

cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer 

órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, 

seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado 

em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de 

desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral no 

prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação 

nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001021-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001021-54.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUVENAL DE SOUZA 

COIMBRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1. Por enquanto, cite-se 

a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. Não obstante a verossimilhança do direito defendido pela 

parte, por ora, destaca-se que esta decorre tão somente de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial pleiteada. Ainda, pode-se observar que as 

negativações datam de anos, o que torna difícil presumir o perigo da 

demora no provimento. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, 

considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante 

somada a sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da 

prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001022-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL DE SOUZA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001022-39.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JUVENAL DE SOUZA 

COIMBRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 1. Por enquanto, cite-se 

a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no §1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. Não obstante a verossimilhança do direito defendido pela 

parte, por ora, destaca-se que esta decorre tão somente de informações 

unilaterais fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a 

adoção da providência judicial pleiteada. Ainda, pode-se observar que a 

negativação data de anos atrás, tornando difícil presumir o perigo na 

demora do provimento pleiteado. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante somada a sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de 

estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001023-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 354 de 602



RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001023-24.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. 

Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a 

tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja 

notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto às empresas de 

cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer 

órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, 

seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado 

em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de 

desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral no 

prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação 

nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001024-09.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001024-09.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ALDAIR SANTI REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. 

Depois de detido exame dos autos, chego à conclusão que procede a 

tutela de urgência para exclusão de inscrição do nome da parte 

reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao Crédito, 

notadamente, diante da documentação apresentada em harmonia com os 

argumentos levantados e a possibilidade de reversão dos efeitos da 

decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar vindicada. Seja 

notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto às empresas de 

cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito e/ou qualquer 

órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha sido efetuada, 

seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido ocasionado 

em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, sob pena de 

desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no tocante ao pedido 

de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, cite-se a requerida para os atos desta ação e, 

intime-a da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá ser assistida por advogado e oferecer defesa escrita ou oral no 

prazo legal, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. 4. Intime-se a parte requerente da presente decisão e 

para a audiência de conciliação a ser designada, consignando que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção e arquivamento 

do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação 

nas custas processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. 

Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000527-92.2018.8.11.0010. REQUERENTE: SILMARA ELLEN DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme 

pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências contidas no 

§1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados 

Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. Não 

obstante a verossimilhança do direito defendido pela parte, por ora, 

destaca-se que esta decorre tão somente de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial pleiteada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da 

prova, considerando a verossimilhança da alegação feita pela parte 

reclamante somada a sua hipossuficiência, declaro em seu favor invertido 

o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do 

Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de 

estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000180-30.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORTOLINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MELO MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000180-30.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: LETICIA BORTOLINI 

EXECUTADO: ELISANGELA MELO MARTINS Vistos, etc. Expeça-se carta 

precatória para penhora e avaliação dos veículos automotores cujas 

informações foram extraídas do sistema “Renajud”, que poderão ser 

encontrados no endereço indicado, ficando desde já a parte exequente 

nomeada como depositária fiel dos bens e responsável pelos encargos 

legais, até determinação ulterior. Efetivada a penhora, intime-se a parte 

executada para, querendo, opor embargos no prazo legal. Sem prejuízo, 

determino a avaliação do bem, devendo o Sr. Oficial de Justiça cumprir as 

determinações contidas no art. 872 do CPC. Com a juntada do auto de 

avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem da avaliação no 

prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010191-96.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BORDIM CATALLANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANY FABIA PINHEIRO RODRIGUES OAB - MT0014466A (ADVOGADO)
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ILEONILSON RODRIGUES OAB - MT0011602A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA MELO MARTINS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010191-96.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: CARLOS DOMINGOS BORDIM 

CATALLANI EXECUTADO: ELISANGELA MELO MARTINS Vistos, etc. 

Expeça-se carta precatória para penhora e avaliação do veículo 

automotor, que poderá ser encontrado no endereço indicado, ficando 

desde já a parte exequente nomeada como depositária fiel do bem e 

responsável pelos encargos legais, até determinação ulterior. Efetivada a 

penhora, intime-se a parte executada para, querendo, opor embargos no 

prazo legal. Sem prejuízo, determino a avaliação do bem, devendo o Sr. 

Oficial de Justiça cumprir as determinações contidas no art. 872 do CPC. 

Com a juntada do auto de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem da avaliação no prazo de cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBSON CUNHA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000116-83.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOAO ROBSON CUNHA 

COMERCIO - ME REQUERIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO Vistos. 

Considerando que a pesquisa via sistema RENAJUD foi proveitosa, 

conforme documento que segue, intime-se a parte exequente a fim de que 

se manifeste sobre o resultado da diligência no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000327-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SHEYLA FERREIRA FELISDORO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000327-85.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: VERAO MODAS COM ROUPAS 

FEITAS LTDA - EPP EXECUTADO: SHEYLA FERREIRA FELISDORO Vistos. 

1. A impenhorabilidade assegurada pela lei n. 8.009/90 sobre os bens que 

guarnecem (provém do necessário) a residência do devedor não abrange 

todo e qualquer móvel encontrado, posto que o escopo da lei não é 

ampará-lo de meios legais para se furtar à responsabilização pelos seus 

débitos, mas garantir-lhe, e à sua família, o mínimo necessário a uma 

sobrevivência digna, obstando a privação de utensílios indispensáveis ao 

lar. Sobre o ponto, oportuna a exegese do Enunciado n.º 14 do FONAJE e 

art. 833, inciso II (parte final), do CPC, que excetua da impenhorabilidade, 

dentre aqueles bens móveis que guarnecem a residência do executado, 

“os de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns 

correspondentes a um médio padrão de vida”. E sobre quais bens são 

essenciais a habitabilidade e quais são “supérfluos”, entendo que, 

principalmente, aqueles em duplicidade (encontrados mais de um da 

mesma espécie) estão sujeitos à penhora, já que esta não traria maiores 

prejuízos à moradia que manteria um dos bens semelhantes com mesma 

função. Ademais, a princípio, bens com razoável valor e/ou destinados à 

decoração, esporte, lazer, entre outros, também podem ser penhorados, a 

exemplo de obras artísticas, instrumentos musicais - salvo se utilizados 

como meio de subsistência -, bem como eletrodomésticos como “smart 

tv’s” e seus respectivos painéis de parede para fixação do televisor, 

“home theater”, aparelho de som - exceto se caracterizarem único meio de 

entretenimento/comunicação da residência –, bicicletas, aparador de 

grama, etc.. Quanto ao caso específico de microcomputadores e 

aparelhos celulares, contudo, diante de sua essencialidade na vida 

moderna e, em muitos casos, direta ligação com a privacidade e intimidade 

do possuidor, entendo serem acobertados pela impenhorabilidade. 2. 

Diante do exposto, DEFIRO a tentativa de penhora de bens que guarnecem 

o domicílio da parte executada. 3. Expeça-se o competente mandado. 

Deverá o Oficial de Justiça proceder à PENHORA DE BENS, que deverá 

incidir preferencialmente em bens móveis de fácil comercialização, 

observando-se a impenhorabilidade assegurada no art. 833 do CPC, e a 

sua AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto, e, de tais atos, 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, § 1º, do CPC). 

4. Consigne-se que a penhora deverá recair exclusivamente sobre bens 

de elevado valor ou, que por sua duplicidade na residência ou função, 

ultrapasse a necessidade comum correspondente a um médio padrão de 

vida, conforme a prudente avaliação do Oficial de Justiça. 5. Havendo 

interesse, evidente o risco de deterioração e dissipação dos bens 

penhorados, fica autorizada a remoção, nomeando-se a parte exequente 

como depositária fiel, descrevendo-se o estado de uso e conservação. 

Caso contrário, o próprio possuidor será nomeado como depositário, 

independente de qualquer outra formalidade. 6. Após a lavratura do termo 

ou do auto de penhora, deverá ser certificado o interesse da parte 

executada em comparecer à audiência para tentativa de conciliação entre 

as partes. Sendo o caso, designe-se a audiência, conforme determina o 

art. 53, § 1º da Lei 9.099/95 ou autoriza o Enunciado n.º 71 do FONAJE, 

oportunidade em que a parte executada poderá se opor à penhora. 7. Não 

havendo resposta, manifeste-se a parte exequente, em termos de 

prosseguimento, indicando as providências que entender pertinentes. 8. 

Em caso de inércia por prazo superior a 30 (trinta) dias, tornem os autos 

conclusos para extinção. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-25.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN WILLIAN MARCAL DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000773-25.2017.8.11.0010. REQUERENTE: JOHN WILLIAN MARCAL DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Considerando que a 

obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA VALENTIM DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000135-55.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ROMILDA VALENTIM DIAS 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. I. Considerando que a obrigação 

foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no 

que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001057-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001057-33.2017.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIA DIAS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Considerando que a obrigação foi 

integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que 

dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte reclamante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000108-72.2018.8.11.0010. REQUERENTE: MARIA DA SILVA SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. I. Considerando 

que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, 

autorizando que a parte reclamante proceda ao levantamento dos valores 

vinculados aos autos, mediante a expedição do competente Alvará 

Judicial. II. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se 

baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. V. Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000133-61.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE ALMEIDA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON QUEIROZ LOPES OAB - MT0009821S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA Certidão Processo: 

1000133-61.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 232.800,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Certifico e dou fé, que os 

presentes autos foram recebidos pelo CEJUSC – Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Juara – MT. Ficando 

cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das Centrais e 

Centro Judiciários sob o nº 168459/2018, e designado Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 04/06/2018, às 16hs00min. Certifico ainda 

que, foi designada a Mediadora MARIA GISLENE DA COSTA BARBOSA, 

portadora do CPF.: 040.151.239-80, Conta Corrente Nº 14.909-8, Agência 

Nº 2836-3, Banco Do Brasil, no valor R$ 50,00 (cinquenta reais) à hora de 

Mediação/Conciliação, desde já estimando prazo razoável de 2 (duas) 

horas para realização da Sessão designada, cada parte deverá depositar 

50% do valor arbitrado. Nos termos do enunciado nº 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de origem para intimações de estilo a fim de 

que estes compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá 

no CEJUSC, no dia e hora descritos acima. JUARA, 4 de maio de 2018 

MARCOS YOSHIO MAEDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000168-21.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

MARISTELA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

EDSON VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JURACI VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JAVA CATARINA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

ANDREIA VOLPATO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

AMALIA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JANETE MARIA VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

JAIR VOLPATO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO HIROYUKI HATAOKA OAB - PR26653 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000168-21.2018.8.11.0018; Valor causa: 

R$ 1.320.113,51; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/

[Atos executórios]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AMALIA VOLPATO MARQUES, ANDREIA VOLPATO MARQUES DA SILVA, 

EDSON VOLPATO MARQUES, FERNANDO VOLPATO MARQUES, JAIR 

VOLPATO MARQUES, JANETE MARIA VOLPATO MARQUES, JAVA 

CATARINA VOLPATO MARQUES, JURACI VOLPATO MARQUES, 

MARISTELA VOLPATO MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: JUARES 
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DOMINGOS DOS SANTOS Vistos etc. Considerando que não há 

comprovante de recolhimento das custas de distribuição desta missiva, 

nos termos do art. 388 e seguintes da CNGC/MT, comunique-se o Juízo 

deprecante para sanar a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias sob 

pena de devolução. Art. 388. As cartas precatórias serão recebidas pelo 

Diretor do Foro da Comarca destinatária, sendo protocoladas, com 

anotação dos dados básicos de identificação (n.º, origem, partes e 

objeto). Parágrafo único. A distribuição da carta precatória fica 

condicionada ao recolhimento das custas judiciais (Tabela B, item 6, da Lei 

7.603/2001) que deverá ser providenciada pelo interessado, no prazo de 

30 (trinta) dias, contados do recebimento da missiva no Juízo Deprecado, 

independentemente de intimação. Art. 389. No caso de expedição de carta 

precatória entre comarcas do Estado de Mato Grosso, as custas serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo Deprecante, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível nos cartórios distribuidores oficializados, 

postos de arrecadação e internet (site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br). § 1º As cartas precatórias, enviadas via malote digital, 

deverão estar devidamente assinadas pelos magistrados, bem como 

instruídas com o comprovante de pagamento das guias ou comunicação 

de justiça gratuita. § 2º Faltando algum dos requisitos do parágrafo 

anterior, o Juízo Deprecado procederá a imediata devolução da missiva 

para saneamento das irregularidades. Art. 390. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias, sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento. Na hipótese de quedar-se inerte no prazo determinado, 

certifique-se e devolva-se com as cautelas legais. CUMPRA-SE. Juara, 16 

de abril de 2018. DR. FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-75.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA DA SILVA ESQUETINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DECISÃO Processo: 1000242-75.2018.8.11.0018; Valor causa: R$ 

11.448,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte Autora: 

MARIA CELIA DA SILVA ESQUETINI Parte Ré: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (NCPC, 

art.319), recebo a petição inicial. DEFIRO o pedido de justiça gratuita, eis 

que neste momento preenchem os requisitos autorizadores (art. 99, e 

parágrafos do NCPC). A concessão da gratuidade da justiça não impede 

que a parte contrária possa fazer a prova no sentido oposto, isto é, 

oferecendo impugnação instruída com os elementos hábeis ao 

convencimento do Magistrado. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de tutela 

de urgência/provisória, podendo ser novamente apreciado após a perícia 

médica, pois apesar da farta documentação apresentada, o requerido pela 

parte autora enseja providência de difícil reversão, o que encontra óbice 

no artigo 300, § 3º, do NCPC. In casu, pelo Ofício n. 

43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como a levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda. Com a missiva, vale ressaltar, já encaminhou os 

quesitos para serem respondidos pelo “expert”. Tendo em vista que a 

actio em apreço tramita perante este juízo em função do âmbito da 

jurisdição delegada da Justiça Estadual para processar e julgar questões 

que, a priori, são de competência da Justiça Federal, nomeio como perito 

do juízo o Dr. Antonio de Padua Almeida Filho, que deverá servir 

escrupulosamente o encargo. Nos termos do artigo 1º da Resolução nº 

541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, as 

despesas com advogados dativos e peritos no âmbito da jurisdição 

delegada correrão à conta da Justiça Federal, observados os limites 

mínimo e máximo estabelecidos na tabela II. Destarte, em observância ao 

disposto no artigo 507, § 2º da CNGC/MT e ao teor da Resolução nº 233 – 

CNJ, fixo os honorários periciais em R$400,00 (quatrocentos reais), 

principalmente em razão das limitações e/ou ausência de profissionais 

especializados na jurisdição norte-interiorana do Estado de Mato Grosso, 

cujas declinações são frequentes. INTIME-SE o médico perito para que 

marque data e local para realização da perícia, o que deve ocorrer no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Fazendo-se necessária para o 

diagnóstico do laudo pericial a realização de exames complementares, 

DETERMINO que o perito nomeado encaminhe a parte autora para a 

realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS. Encaminhe-se 

ao Sr. Perito os quesitos das partes, bem como os quesitos do juízo, que 

se encontram abaixo. Deverá a Gestora Judiciária, assim que informada 

da data da realização dos trabalhos periciais, proceder às intimações 

necessárias, bem como, enviar ao profissional nomeado, os quesitos 

apresentados pelas partes e por este juízo (anexo). Faculto, ainda, a parte 

autora, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a indicação de perito (art. 

465, §1º,II e III, do CPC/2015). Quanto aos honorários arbitrados, 

requisite-se o seu pagamento nos termos da Resolução supramencionada, 

devendo ser observado pelo Sr. Gestor Judiciário. Após, com o 

encaminhamento dos autos, CITE-SE a parte Ré para contestar o feito no 

prazo de 30 (trinta) dias úteis (NCPC, art. 183), advertindo-a que a 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (NCPC, art. 334 e 344). A 

citação deverá ser efetuada na forma do artigo 247, inc. III, do Novo 

Código de Processo Civil. No mesmo ato, INTIME-SE a requerida para se 

manifestar acerca do laudo médico, consignando que o silêncio valerá 

pela presunção de concordância com o laudo pericial. Em seguida, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, confrontar documentos e 

teses levantadas na contestação. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do NCPC fica vedado 

o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do NCPC. Após, façam os 

autos conclusos para apreciação do pedido da tutela de urgência. 

Intime-se. Cumpra-se. QUESITOS DO JUÍZO: AUXÍLIO-DOENÇA, 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-ACIDENTE 1. Qual (is) a (s) 

atividade (s) laborativa (s) habitual (is) do periciando (a)? Em caso de 

estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional 

desempenhada? Até quando? 2. O (a) periciando (a) é portador de 

doença ou afecção? Qual ou quais? 3. Em caso afirmativo, essa doença 

ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA 

ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os 

quesitos de nº 4 a 14). 4. A patologia incapacitante em questão decorre do 

exercício de seu trabalho habitual? 5. A patologia incapacitante em 

questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 

3048/99)? 6. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de 

TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL? 7. O (a) periciando (a) é 

INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra 

atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é DEFINITIVA? 8. Considerando: incapacidade total = 

incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial 

= incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 

– 6ª T, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 

2002.02.01.028937-2 – 2ª T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 

27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; 

incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a 

incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b)total e temporária; c) 

parcial e definitiva; d) parcial e temporária. 9. Em se tratando de periciando 

(a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA 

e da INCAPACIDADE. 10. Com base em que documento do processo foi 

fixada a data do início da incapacidade? A fixação baseou-se apenas nas 

declarações do (a) periciando (a)? 11. O (a) periciando (a), em caso de 

incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de 

outra pessoa? 12. O (a) periciando (a) está acometido de: tuberculose 

ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia 

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, 

espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de 

doença de Paget (osteíte deformante)? Juara, 3 de maio de 2018. Fabrício 

de Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota
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 Cod. Proc.: 93345 Nr: 3362-80.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCRdVdJU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AeVL, VNGdOV, VAdQ, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que recolha a 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.: 105930 Nr: 1107-18.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natanael Canuto do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada da Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66848 Nr: 3572-39.2014.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISMUJ - Sindicato dos Servidores do Municipio de 

Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12208A

 Proceder a intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, Dr. Élcio 

Lima di Prado, OAB/MT 4757, acerca do depósito realizado de fls. 219, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101206 Nr: 7383-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. B. de Souza-ME, Orivaldo Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução, eis que os autos 

foram remetidos com Vista à DPE em 10/08/2017, sendo o protocolo do 

presente recurso com data de 18/08/201707. Ante o exposto, promovo a 

intimação da parte embargada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 2457 Nr: 827-14.1999.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brida - Industria e Comércio de Madeiras Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470

 Intimar o patrono da parte requerida, onde consta como patrono habilitado 

para receber intimação: Felicio Hirocazu Ikeno, OAB: 3470/MT, para 

informá-lo que os autos encontra-se em secretaria para posterior carga.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106713 Nr: 1515-09.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cintia Ferreira Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono das partes acerca da pericia médica, para o dia 

13/12/2018, às 06:00 horas, local Posto de Assistência Médica-PAM, e 

para querendo apresentar quesitos e assistente técnico, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 101206 Nr: 7383-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. B. de Souza-ME, Orivaldo Barbosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos etc.

Primeiramente, certifique-se a Sra. Gestora a tempestividade dos 

presentes Embargos.

Sendo tempestivo, recebo os presentes embargos à execução.

Assim, intime-se a parte embargada, na pessoa de seu patrono, para, 

querendo, apre¬sentar impugnação, no prazo de 15 dias (art. 920 do 

NCPC).

Após, tornem conclusos.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35147 Nr: 2728-65.2009.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice Sofia 

Muchalak Bogus, Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. Eunice Sofia 

Muchalak Bogus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Geraldo Riva, Janete Gomes Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Bogus - 

OAB:20408/PR, JOAO AUGUSTO CAPELETTI - OAB:35133, Rogério 

Bueno da Silva - OAB:25961/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 Comunico ao patrono das partes, que a carta precatória expedida no dia 

24/04/2018, encontra-se nesta secretaria, aguardando as suas 

providências no sentido de retirá-la, para o devido cumprimento.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 71303 Nr: 1913-58.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Ferraz Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCS Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN JACKS LINO 

GASPAROTTO - OAB:6349/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edyen Valente Calepis - 

OAB:8767/MS, Fagner da Silva Botof - OAB:12903/MT
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 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 67688 Nr: 144-15.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Tezini Molina Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Evarini, José Roberto Alvim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de Carta Precatória de 

citação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 562-50.2015.811.0018

 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: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Crixi Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora quanto a juntada de correspondência 

devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 90192 Nr: 1755-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Buono

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao teor da 

certidão do Oficial de Justiça que informa ter o requerido transferido sua 

residencia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66273 Nr: 3222-51.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO TSUJI ISHIKI - 

OAB:13218, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora sobre a juntada de devolução de Carta 

Precatória nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78212 Nr: 1179-73.2016.811.0018

 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: Rubia Mara Oliveira Castro Girão, 1º Ofício de Registro 

de Imóveis e de Títulos e Documentos.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mandala Transportes Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 Intimar parte autora para que caso queira apresente contrarrazões ao 

recurso juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105420 Nr: 828-32.2018.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marili Korb Barreto de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joselaine Silva dos Anjos - 

OAB:23765/O, Karine de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da 

Silva Costa - OAB:23320/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para manifesta sobre o laudo pericial 

juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 4672-63.2013.811.0018

 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: José Antonio Julião Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a patrona da parte autora da perícia designada para o dia 05 de 

junho 2018 às 16h30m, no Hospital e Maternidade São Vicente, conforme 

ofício fl.105.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 107448 Nr: 1832-07.2018.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dutra Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445, José Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:OAB/MT 16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante de 

complementação de pagamento de diligência do ofiial de justiça, conforme 

mencionado em certidão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63396 Nr: 814-87.2014.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Rodrigues Kolinsque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que dei cumprimento ao determinado pelo MM. Juiz, 

quanto a consulta de endereços em sistemas conveniados com o TJMT, 

sendo que esta Gestora possui apenas acesso ao Sistema SIEL e 

RENAJUD, porém o RENAJUD é apenas para a vinculação ou retirada de 

restrições de veículos, não sendo possível a consulta de endereços. 

Certifico ainda que a consulta ao SIEL foi positiva, conforme extrato em 

anexo. Diante da informação de novo endereço, e 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55331 Nr: 1533-40.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Rodrigues Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bonsucesso, Banco BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056, Vinicius Mauricio Almeida - OAB:10445

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto as juntadas de fl.206, 207 e 208, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 59274 Nr: 1792-98.2013.811.0018

 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: Maria Neusa Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.120/131, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 12091 Nr: 959-95.2004.811.0018

 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: Anesia Antunes Braiani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Dias Correia - 

OAB:9289/MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.224/233, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 92626 Nr: 2974-80.2017.811.0018

 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: LCSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIZABETE GONÇALVES DIAS, Cpf: 

58102477172, Rg: 1.964.517-1, Filiação: Carlos Gonçalves Dias e 

Lorentina Gonçalves Dias, data de nascimento: 10/01/1960, natural de São 

João do Caiua-PR, divorciado(a), do lar. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Intime-se a parte requerida para que no prazo de 15 (quinze) 

dias especifique as provas que deseja produzir,

Despacho/Decisão: D E C I S Ã OConsiderando que a parte requerida, foi 

citada nos termos da certidão de f. 283, deixando transcorrer o prazo 

para resposta “in albis”, CONSIDERO-A REVEL, nos termos do art. 344 do 

CPC.Ademais, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.Após, volte-me conclusos 

para saneamento do feito e designação de audiência, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado do feito.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marlene Guimarães 

Batista, digitei.

Juara, 20 de abril de 2018

Alexandre Sócrates MendesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62565 Nr: 29-28.2014.811.0018

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, VGdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdO, MFSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Recebo o cumprimento de sentença.

Intime-se a parte executada na pessoa de seus patronos 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 NCPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

a presente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do NCPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento (10%).

 Transcorrido o prazo sem pagamento voluntário ou impugnação, desde já 

determino a realização de penhora on line dos valores buscados.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 73119 Nr: 2721-63.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Rister

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, RONEY 

SANDRO CUNHA - OAB:5030

 Vistos etc.Apresentada a contestação, passo a sanear o feito.A parte 

requerida sustentou que o pedido inicial encontra-se fulminado pela 

prescrição da pretensão.Entendo que a preliminar suscitada não merece 

ser acolhida, tendo em vista que é entendimento jurisprudencial reiterado, 

inclusive do STJ, que é imprescritível a pretensão de reparação do dano 

ambiental, visto a continuidade de seus efeitos e a indisponibilidade do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tutelado 

constitucionalmente.Portanto não há prescrição, pelo menos, no que diz 

respeito à pretensão, que se protrai no tempo, de recomposição do meio 

ambiente danificado. Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL, 

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 

AMBIENTAL. REPARAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Considerando-se que a 

parte adversa resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e 

formou-se, em consequência, a lide, conclui-se então que esta possui 

interesse processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte 

adversa, como motivo para a extinção do processo, se confundem com o 

mérito da ação e serão analisadas em momento oportuno. Manifestem-se 

as partes sobre as provas que desejam produzir e/ou apresentem suas 

derradeiras alegações, no prazo de 10 dias.CUMPRA-SE

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010437-68.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI RICARDO SAVOINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TOBIAS PIVA OAB - MT0020730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte promovente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste sobre a petição e documentos de ID 13152973.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 61171 Nr: 3788-34.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Carlos Pereira, José Carlos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABIO CARLOS PEREIRA, Cpf: 

80826628168, Rg: 1100285-9, Filiação: Sonia Maloqueiro Pereira e Jose 

Carlos Pereira, data de nascimento: 21/10/1979, brasileiro(a), natural de 

Jandaia do Sul-PR, casado(a), pecuarista, Telefone 3556-5088. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por tais fundamentos, nos termos do art. 397 do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER 

SUMARIAMENTE os acusados Fabio Carlos Pereira e José Carlos Pereira 

das imputações que lhe foram feitas na denúncia. Com o trânsito em 

julgado, oficie-se aos órgãos competentes para as baixas nos registros 

de antecedentes e, não havendo pendências, arquivem-se os autos com 

as providências de costume.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Juara/MT, 17 de novembro de 2017.Pedro Flory Diniz 

NogueiraJuiz 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, Luana Maritza de Brito, 

digitei.

Juara, 14 de maio de 2018

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61810 Nr: 4432-74.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Autos nº 4432-74.2013.811.0018 - Código: 61810 Denunciado: Emerson 

Silva Matos Vistos etc, DISPOSITIVO. Ante o exposto, declaro por 

sentença extinta a punibilidade de Emerson Silva Matos em face do 

reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao crime descrito na 

inicial em razão da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV do 

Código Penal Brasileiro, afastando, por conseguinte, todos os efeitos da 

sentença condenatória. Atente-se o senhor gestor às seguintes 

providências: 5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao 

Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, 

bem como ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia 

de onde proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos 

autos, as seguintes comunicações: d) trânsito em julgado da decisão da 

extinção da punibilidade, da condenação ou da absolvição; 7.7.9 – Na 

hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é 

desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato. 7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato 

Grosso será comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via 

Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição 

Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas, e, com a 

maior brevidade possível, comunicar-se-á também a irrecorrível decisão 

que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. (redação alterada 

pelo Provimento nº 12/2015-CGJ). P.R.I. Cumpra-se. Juara-MT, 10 de maio 

de 2018. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 29884 Nr: 2435-32.2008.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Caetano Linhares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0

 Autos nº 2435-32.2008.811.0018 - Cód. 29884 Vistos etc, Do mérito. 

Dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal que o juiz pode absolver 

sumariamente o réu quando constatado que os elementos trazidos 

configuram cabalmente a existência de causas de exclusão da ilicitude do 

fato, da culpabilidade (exceto inimputabilidade), ou que o fato narrado 

evidentemente não constitui crime. Logo, apenas verificando a presença 

de existência manifesta de causas de exclusão da ilicitude ou da 

culpabilidade, ou restando evidente que o fato não constitui crime, é que o 

juiz poderá absolver sumariamente, ou seja, sem que dê continuidade à 

instrução processual, com produção de provas, e apreciação de debates 

ou contraditas sobre fatos que demandem análise judicial. No caso em 

tela, há indícios da existência do juízo de reprovação da conduta praticada 

pelos réus, uma vez que um dos requisitos para o recebimento da 

denúncia é justamente a justa causa para o seu oferecimento, porquanto 

esta deve ser entendida como a exigência de um lastro mínimo de provas 

para a deflagração de uma ação penal, ou seja, o mínimo de 

convencimento possível sobre a materialidade e autoria do delito. Ademais, 

a defesa sequer suscitou a existência de hipóteses de absolvição sumária 

descritas no artigo 397 do CPP. Portanto, não sendo o caso de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 24 de setembro de 2018 às 16h00min. Intimem-se as testemunhas 

arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se 

carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa da expedição 

(Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta precatória, 

torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo 

deprecado). Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Juara/MT, 10 de maio de 2018. Pedro 

Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 104095 Nr: 18-57.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Rodrigues Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Ante o exposto, configurada a desproporcionalidade do cárcere cautelar, 

revogo a prisão preventiva de Cristiano Rodrigues Correia.Considerando 

que o réu está preso pelos autos de código 106507, deixo de determinar a 

expedição de alvará de soltura.Tendo em vista o teor da decisão proferida 

no expediente nº. 0030484-88.2018.811.0000, no qual foi deferido o 

afastamento deste magistrado pelo período de 25 a 28 de abril de 2018, 

redesigno a presente audiência para o dia 13 de julho de 2018, às 

14h40min. Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 101890 Nr: 7728-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Cód. 101890

Vistos.

Trata-se de executivo de pena provisório do reeducando Adalberto 

Francisco dos Santos, condenado a pena de 08 anos, a ser cumprida 

inicialmente no regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de 

drogas.

No dia 27 de março de 2018 realizou-se audiência admonitória, sendo 

imposto ao recuperando algumas medias, dentre elas, o recolhimento no 

albergue nos feriados, fins de semana e no período noturno semanal, das 

20h as 06h.

Posteriormente, a defesa pugnou pela liberação do condenado para 

cumprir a pena em regime domiciliar, em razão do horário de trabalho, qual 

seja, de segunda a sábado das 07h às 16h20min e aos domingos das 

06h30min às 12h.

Eis o breve relato. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão o Ministério Público, 

uma vez que o horário de trabalho semanal nada interfere no recolhimento 

noturno do recuperando, quanto aos finais de semana nada impede deste 

sair no horário de trabalho imposto e posteriormente recolher-se ao 

albergue.

Não é crível que este Juízo permita ao reeducando o cumprimento da pena 

em regime diverso do qual está inserido, sendo que é plenamente possível 

conciliar a execução da reprimenda no albergue com o labor, permitindo 

assim a ressocialização.

Deixo de conceder o benefício no que se refere aos feriados, eis que na 

declaração do empregador consta apenas o labor a ser exercido de 

segunda a domingo (ref. 40).

Ante o exposto, concedo ao recuperando a saída para trabalho, nos 

seguintes dias e horários, além daquele já previsto para a semana: 

a)sábado: 06h30min às 17:00 e b)domingo: 06h00min as 13h00min.

No mais, mantenho incólume a decisão anterior.

Oficie-se ao diretor da cadeia, para que tome conhecimento da presente 

decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 67556 Nr: 73-13.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Carla da Costa Zorzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tassiana ABud Chaud - 

OAB:9377, Wladis Borsatto Kuviatz - OAB:10688 MT

 Vistos.

 Ciente da certidão de ref. 70, contudo já há nos autos designação de 

audiência para proposta de suspensão condicinal neste Juízo para o dia 

06 de julho de 2018 às 16h00min(ref. 60).

Sendo assim, expeça-se o respectivo mandado.

 No mais, aguarde-se a realização da sobredita audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39982 Nr: 439-91.2011.811.0018

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Verginio da Silva, Ailton Aparecido 

Polassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Cód. 39982 Vistos. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado EDIVALDO 

VERGÍNIO DA SILVA, vulgo “Buiú”, e AILTON APARECIDO POLASSI, vulgo 

“Polaco”, já qualificados nos autos, das penas do art. 33 da Lei 11.343/06, 

nos termos do artigo 386, VII do Código Penal. Atente-se o zeloso gestor 

às seguintes providências: Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário 

providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de 

Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal, e 

à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com 

certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações: IV) trânsito 

em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da 

absolvição; Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato. Art. 1455 – Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças condenatórias 

definitivas, e, com a maior brevidade possível, comunicar-se-á também a 

irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. 

(redação alterada pelo Provimento nº 12/2015-CGJ). Após, certifique-se o 

trânsito em julgado e remeta o feito ao arquivo com as baixas de praxe. 

Publique-se, Registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juara/MT, 09 de maio de 2018. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz 

de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 17957 Nr: 462-13.2006.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias de Amorim Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Rodrigo Luiz Martins - OAB:8981/MT, Roney 

Sandro Cunha - OAB:5030/MT

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 27/07/2018, 

08/08/2018 e 10/08/2018, no horário das 09h, ao Plenário situado no 

Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 
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ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 14 de maio de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40194 Nr: 649-45.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 27/07/2018, 

08/08/2018 e 10/08/2018, no horário das 09h, ao Plenário situado no 

Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 
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887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 

352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 14 de maio de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 84182 Nr: 4219-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS E SUPLENTES

 O Juiz de Direito Pedro Flory Diniz Nogueira, Presidente do Tribunal do Júri 

da Comarca de Juara - MT, na forma da lei etc.

 F A Z S A B E R, a todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que, nos termos do art. 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados e suplentes nas Sessões Ordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, previstos para a data abaixo informada, ficando pelo 

presente edital convocados a comparecer nos dias 27/07/2018, 

08/08/2018 e 10/08/2018, no horário das 09h, ao Plenário situado no 

Edifício do Fórum local, ao final indicado.

1) ALINE BÁRBARA ANDRADE DA SILVA, brasileira, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 042.378.171-56, residente e 

domiciliada na Avenida Rio Arinos, KM 01, Setor Industrial ou Prefeitura 

Municipal, Juara/MT, telefone 66 99901-2160_____________________; 2) 

ALONIR RODRIGUES ALVES, brasileiro, nascido em 15/03/1958, inscrito 

no CPF/MF nº 233.875.309-78, residente e domiciliado na Rua Macapá, n] 

4 4 8 - E ,  B a i r r o  C e n t r o ,  J u a r a / M T ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-2714_____________________; 3) AMANDA PEREIRA DA SILVA 

AZINARI, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

019.226.071-50, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 465-W, Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99211-2532_____________________; 4) BRUNO DIEGO SANTOS SILVA, 

brasileiro, nascido em 16/06/1996, inscrito no CPF/MF nº 057.281.361-92, 

residente e domiciliado na Rua Olivencia, Bairro Porto Seguro, Juara/MT, 

telefone 66 9 9911-1922 ou 3556-1480_____________________; 5) 

CASSIUS CLEY PEREIRA, brasileiro, nascido em 12/06/1986, inscrito no 

CPF/MF nº 003.590.891-27, residente e domiciliado na Rua Rinzo Guinoza, 

nº 696-S, Bairro Jardim Primavera I, Juara/MT, telefone 66 

3556-3195_____________________; 6) ELIZABETE DE JESUS FURLAN, 

brasileira, nascida em 27/10/1957, inscrita no CPF/MF nº 537.193.871-00, 

residente e domiciliada na Rua Aracajú, nº 179-N, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone 66 99978-3018_____________________; 7) FÁBIO RICARDO 

LUDKE DOS SANTOS, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 010.955.301-27, residente e domiciliado na Rua Barbacena, nº 

827-W, Bairro Jardim Itapuã, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 

66 3556-3468/999697-2089_____________________; 8) MARCOS 

AURÉLIO BORCHARDT, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no 

CPF/MF nº 036.363.407-00, com domicilio no Campus da UNEMAT, 

Juara/MT , telefone 66 99719-4560_____________________; 9) JOAQUIM 

ANTÔNIO DE CARVALHO FILHO, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrito no CPF/MF nº 030.742.661-04, com domicilio no Campus da 

UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 9 9919-0665_____________________; 

10) LEANDRO DALPIAZ, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 899.825.171-04, residente e domiciliado na Rua Bandeirantes, 

nº 119-W, Bairro Jardim Santa Clara, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, 

telefone 66 9 9907-2330_____________________; 11) LILIANE LENZ DOS 

SANTOS, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

887.095.071-91, residente e domiciliada na Rua Porto Alegre, nº 654-S, 

Bairro Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

9912-6555_____________________; 12) LORI KACK DE JESUS, 

brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 523.902.929-68, 

residente e domiciliada na Rua Lovato, nº 2223-S, Bairro Parque Kennedy, 

ou  Campus  da  UNEMAT,  Jua ra /MT ,  t e l e f o n e  6 6  

99995-6460_____________________; 13) NATALINO DE SOUZA 

BREVES, brasileiro, nascido em 02/10/1964, inscrito no CPF/MF nº 
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352.838.311-91, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, Estância 

Thainara e Thamara, Juara/MT, telefone 66 99646-5173 (Sec. Munic. De 

Educação)_____________________; 14) GILDETE EVANGELISTA DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

205.245.951-00, residente e domiciliado na Rua das Itaúbas, nº 635-E, 

Bairro Jardim Floresta, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99956-6194_____________________; 15) ELIZEU WON ANCKEN DA 

SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

038.630.231-61, residente e domiciliado na Rua Sergipe, nº 635-N, Bairro 

Centro, ou Campus da UNEMAT, Juara/MT, telefone 66 

99967-9550_____________________; 16) ALESSANDRA APARECIDA 

MACEDO DA SILVA, brasileira, nascida em 27/02/1972, inscrita no CPF/MF 

nº 503.625.421-04, residente e domiciliada na Rua Nelson Taborda 

L a c e r d a ,  n º  5 6 0 ,  B a i r r o  C e n t r o ,  t e l e f o n e  6 6  

3556-9400_____________________. 17) AGILSON POQUIVIQUI, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 778.135.531-87, 

residente e domiciliado na Rua Bauru, nº 30-W, Bairro Centro, Juara/MT, 

t e l e fone  de  con ta to  65  99622 -1144  (Campus  U n e m a t ) 

_____________________. 18) ANDRÉ SANTANA TANASSOF, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito CPF/MF nº 011.217.761-16, residente e 

domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 379-E, Bairro Jardim Califórnia, 

Juara/MT, telefone de contato 66 99999-2688_____________________; 

19) EBERTH RODRIGUES DA CRUZ AGUIAR, brasileiro, nascido em 

XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 053.346.791-89, residente e 

domiciliado na Rua Irmã Lucianete, Bairro Jardim Califórnia, Juara/MT, 

telefone de contato 66 3556-3631_____________________; 20) 

ROSILENE SOARES DA SILVA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, 

inscrita no CPF/MF nº 019.082.691-62, residente e domiciliada na Rua São 

Geraldo, nº 982-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99686-8306_____________________; 21) DAIANY MARA GOUVEIA DE 

OLIVEIRA, brasileira, nascida em 07/06/1986, inscrita no CPF/MF nº 

020.922.921-70, residente e domiciliada na Rua Eliseu Gomes dos Santos, 

Bairro São João, Juara/MT, telefone de contato 66 

99615-2827_____________________; 22) FÁBIO WISINIEWSKI, brasileiro, 

nascido em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 956.729.581.68, residente 

e domiciliado na Rua Sérgio Buarque de Holanda, nº 521-W, Juara/MT, 

telefone de contato 66 99654-6697_____________________; 23) LISANIL 

DA CONCEIÇÃO P. PEREIRA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito 

no CPF/MF nº 551.776.031-72, residente e domiciliado na Rua Lovato, nº 

2223-S, Bairro Parque Kennedy, Juara/MT, telefone de contato 66 

99963-9958_____________________; 24) ANGELA RITA CHRISTOFOLO 

DE MELLO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrito no CPF/MF nº 

359.602.211-87, residente e domiciliado na Rua Nelson Taborda Lacerda, 

nº 398-S, Bairro Centro, Juara/MT, telefone de contato 66 

99622-3106_____________________; 25) CLEUZA ROSA DE SOUZA, 

brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 894.689.451-20, 

residente e domiciliada na Rua São Geraldo, nº 2360-S, Juara/MT, telefone 

de contato 66 996451580_____________________; 26) SANDRA 

PEREIRA DE CARVALHO, brasileira, professora universitária, nascida em 

XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 815.825.369-53, com domicilio no 

Campus da Unemat, Juara/MT, telefone de contato 66 

99955-8541_____________________; 27) ROSANGELA MARIA SIQUEIRA 

BERTO, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

621.207.351.15, residente e domiciliada na Rua Bolívia, nº 11, Bairro 

Jard im Amér ica,  Juara /MT,  te le fone de  conta to  66  

99923-3212_____________________; 28) JULCEIA DA SILVA ALMEIDA 

AGUIAR, brasileira, nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 

035.687.219-02, Rua Paraguaçu Paulista, nº 1913, Bairro Parque 

Alvorada, Juara/MT, telefone 66 99211-8949_____________________; 

29) ALISON DE SOUZA, brasileiro, nascido em XX/XX/19XX, inscrito no 

CPF/MF nº 017.004.461.00, residente e domiciliado na Rua das Guianas, nº 

9 2 ,  B a i r r o  J a r d i m  A m é r i c a ,  J u a r a / M T ,  6 6  

98129-4175_____________________; 30) FABIANA C. LOPES, brasileira, 

nascida em XX/XX/19XX, inscrita no CPF/MF nº 264.104.218-50, residente 

e domiciliada na Rua Florianópolis, nº 597-S, Bairro Centro, Juara/MT, 

telefone de contato 66 98154-0904_____________________.

 Eu, Jefferson Lucas de Lima Evangelista , que o digitei.

Juara - MT, 14 de maio de 2018.

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

Juiz de Direito – Pres. do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 23768 Nr: 1788-71.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ribeiro de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Autos nº 1788-71.2007.811.0018 - Cód. 23768 Recuperando: Márcio 

Ribeiro de Oliveira Vistos etc. Trata-se de executivo de pena provisório 

tendo como recuperando Márcio Ribeiro de Oliveira, devidamente 

qualificado nos autos. Realizado cálculo de pena, foi oportunizada vista a 

Defesa do recuperando e ao MPE. Tanto o Ministério Público como a 

defesa manifestaram concordância quanto ao cálculo realizado (fls. 567 e 

568). É o relato. Fundamento e decido. Em análise ao cálculo, verifica-se 

que estão corretas as frações utilizadas na memoria descritiva, nos 

termos do que dispõe os artigos 112 da LEP e artigo 2º da Lei de Crimes 

Hediondos. A data-base utilizada corresponde exatamente ao dia da última 

prisão do recuperando (fl. 564). Desta forma, diante da manifestação 

ministerial e da concordância da defesa do recuperando HOMOLOGO o 

cálculo de pena do recuperando. Art. 1.787. Os relatórios emitidos pelo 

MGP serão válidos como atestado de pena a cumprir, nos termos do art. 

41, XVI, da Lei 7.210/84 e Resolução 29/07-CNJ. § 1º Os cálculos 

homologados deverão ser integralmente disponibilizados no andamento do 

processo no sistema informatizado de acompanhamento processual, 

utilizando-se, para tanto, o lançamento do código “556 – Cálculo de Pena”, 

sendo livre a consulta desses processos no sítio do Tribunal de Justiça de 

mato Grosso. § 2º Depois de homologados, os cálculos serão remetidos 

ao executado para ciência pessoal, bem como à Unidade Prisional em que 

estiver custodiado, para anotação em seus registros, devendo tal 

procedimento repetir-se, ao menos, anualmente (art. 66, X, da Lei 

7.210/84). Observa-se que o reeducando não preenche, por ora, os 

requisitos para qualquer beneficio, portanto, aguarde-se os autos em 

cartório até o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de 

regime (09 de maio de 2019). Anote-se na capa dos autos a data em que o 

recuperando terá direito a progressão de regime. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Intime-se. Juara/MT, 09 de maio de 2018. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100342 Nr: 6853-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAT, ACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Marcio Teixeira da Fonseca - OAB:MT/8393-A, 

Sandra Aline de Farias - OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 Reiterar a intimação da advogada do réu Antônio Campos Sobrinho para 

apresentar suas alegações finais, eis que decorrido o prazo legal para 

tanto, sem sua manifestação.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 49/2018

 O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE,

Art. 1º - NOMEAR a Sra. DEBORA SCHUAB RIBEIRO, portadora do RG n.° 

3133797-0, SESP/MT, CPF n.° 741.352.602-68, para exercer o cargo 

comissionado de Assessora de Gabinete II, PDA-CNE-VIII, no Gabinete do 

Juiz de Direito da Segunda Vara desta Comarca, Dr. Victor Lima Pinto 

Coelho, a partir da data da assinatura do termo de posse e exercício.

 Art. II - Publique-se e Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos - Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 09 de maio de 2018

 FABIO PETENGILL
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Juiz Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000243-73.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NILVO FOLLE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DO NASCIMENTO FILHO (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

JOSE PAULO MOUTINHO FILHO OAB - SP58739 (ADVOGADO)

 

Considerando o volume do processo, 942 páginas, intimar o advogado da 

parte autora a trazer na secretaria as cópias físicas dos autos para 

distribuição do feito, conforme determinado na id. nº 12047541.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001174-76.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

P. T. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça contida na id. 13135862, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001540-18.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

V. G. D. O. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE JUINA (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE JUÍNA 1ª 

V A R A  C Í V E L 

____________________________________________________________

_______________________________________ Processo n º 

1001540-18.2017.8.11.0025 AUTOR: VITORIA GABRIELI DE OLIVEIRA, 

ELIDA DE OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

JUINA VISTOS. Ante ao teor do Ofício/SECVA/JEF nº 205/2018, 

informando que no Mandado de Segurança nº 165-39.2017.4.01.9360, foi 

concedida liminar reconhecendo a legitimidade da União para figurar no 

polo passivo da presente lide e, via de consequência, declarando a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação, 

determino a remessa destes autos ao Juizado Especial Federal da 

Subseção Judiciária de Juína/MT, com a maior brevidade possível. 

Publique-se no DJe. Proceda-se a baixa nos registros de distribuição 

desse juízo. Às providências. Juína/MT, 15 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito SEDE DO 1ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 35661563

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001146-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMAR DO CARMO ADORNO OAB - MT16247/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001146-11.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: GEISIANE DA SILVA CESARIO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Conforme se 

infere dos autos, a audiência de conciliação designada neste feito não se 

realizou porque a carta precatória expedida para citação e intimação do 

requerido não foi cumprida. Nesses moldes, considerando o teor da 

certidão de ID. 13099529, informando que a missiva expedida foi 

distribuída somente na data de ontem (09/05/2018), em atenção ao 

princípio da economia processual, designo o dia 27/06/2018 às 13h:30min, 

para realização da referida solenidade. Oficie-se ao Juízo deprecado 

comunicando a presente decisão com a maior brevidade possível. Às 

providências. Juína/MT, 9 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 29418 Nr: 1227-94.2005.811.0025

 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: MARLI JUVENIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89779 Nr: 4038-80.2012.811.0025

 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: ILCILENE SILVA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmarcos Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ RYODI NOGAMI - 

OAB:14926/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, PATRICIA SIMIONATTO - OAB:14577/MT, SELMA 

PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ANTE O DESQRQUIVAMENTO DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 96510 Nr: 4939-14.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM PREÇO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ARANTES, LOBO INDUSTRIAL DE 

TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, considerando a petição retro determino a desvinculação 

do advogado Leonardo Pio da Silva Campos do feito, bem como a retirada 

do nome do patrono da capa dos autos.Outrossim, intime-se a parte 

exequente para que regularize sua representação nos autos, e manifeste 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 367 de 602



o que entender de direito, no prazo legal.Após, conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 1416 Nr: 54-16.1997.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA EQUATORIAL DE PRODUTOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR DOS SANTOS SILVA - 

OAB:810/RO, JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 13.701, 

PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT

 "VISTOS ETC. Defiro o pedido retro. Intime-se a parte exequente para 

indicar o depositário. Após, manifeste-se as partes no prazo legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 109820 Nr: 2491-97.2015.811.0025

 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: DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GASPARI CÂMARA - 

OAB:18769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34011 Nr: 2147-34.2006.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DO 

DESPACHO DE FL. 97: "Vistos etc. Considerando o lapso temporal já 

decorrido desde seu protocolo, indefiro o pedido retro. Por derradeiro, 

DETERMINO a intimação da parte requerente para dar andamento ao feito 

no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo sem a devida manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 2050 Nr: 3727-02.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, WALDOMIRO 

BUSSOLARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, 

BAMERINDUS S/A. PARTICIPAÇÕES - EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELINTON JOSÉ SERPA GIL - 

OAB:4812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:OAB/SP 290.089, DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E 

TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:OAB 12.086, EDUARDO 

MONTENEGRO DOTTA - OAB:155.456 OAB/SP

 Autos nº 3727-02.2006.811.0025 (Cód. 2050)

EXEQUENTE: Luzo Distribuidora de Bebidas Ltda e outro

 EXECUTADO: Banco Bamerindus do Brasil S/a e outro

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

 Consoante petição de fls. 285/287, os autores da ação manifestaram 

expressamente pedido de desistência da ação, antes de formada a 

angularidade da relação jurídica processual.

 Havendo desistência expressa da parte autora a extinção do processo 

sem julgamento do mérito é medida que se impõe.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Oportunamente, recolhidas eventuais custas remanescentes, 

arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Juína/MT, 15 de maio de 2018.

 FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 103263 Nr: 3996-60.2014.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERCOM VERTENCE GRANDE COM. EXP. LTDA, JOSÉ 

SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDREONI LOURENÇO, CARLOS ANDRÉ 

ANDRIONI SALGUEIROLOURENÇO, GUILHERME ANDRIONI SALGUEIRO 

LOURENÇO, ANA PAULA LOURENÇO DE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RACHID JORGE - OAB:., 

ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - OAB:7276B, YANA GOMES 

CERQUEIRA - OAB:5.495 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 3996-60.2014.811.0025 (Cód. 103263)

EMBARGANTE: Vercom Vertence Grande Com. Exp. Ltda. e outro

EMBARGADO: Fazenda Pública Estadual

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

 V I S T O S E EXAMINADOS.

Trata-se de embargos à execução fiscal fundamentada em débito de 

dívida ativa estadual - CDA nº 201220, no valor de R$ 190.326,37 (cento e 

noventa mil trezentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos).

Devidamente intimado, o ente estadual apresentou impugnação às fls. 

1.313/1.327.

Por meio de manifestação encartada às fls. 1.359/1.364, o embargante 

informou ter adimplido integralmente o débito perquirido e requereu a 

extinção do presente feito por perda do objeto.

Considerando que o interesse processual é expresso pelo binômio 

necessidade e adequação, e, constatado que o embargante ao quitar a 

dívida existente, adotou comportamento manifestamente diverso daquele 

inicialmente exercido, o que é corroborado com seu próprio pedido de 

desistência da ação, é fácil concluir pela ausência da necessidade da 

medida, importando na perda do interesse de agir.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do art. 485, 

inciso VI, do Código de processo Civil, ante a falta de interesse jurídico no 

prosseguimento do feito.

Considerando que o embargante deu causa à atuação do procurador do 

embargado, nos moldes do que preconiza o artigo 85, §10, do CPC, 

condeno-o ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que 

arbitro em 10% sobre o valor pago pelo embargante para quitação da 

dívida exequenda.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 16 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90567 Nr: 4910-95.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERCOM VERTENCE GRANDE COM. EXP. 

LTDA, JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO, ANA PAULIA LOURENÇO DE 

TOLEDO, CARLOS ANDRÉ ANDRIONI SALGUEIROLOURENÇO, GUILHERME 

ANDRIONI SALGUEIRO LOURENÇO, ALICE ANDRIONI LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANA GOMES CERQUEIRA - 

OAB:5.495 - MT

 Autos nº 4910-95.2012.811.0025 (Cód. 90567)

EXEQUENTE: Fazenda Pública Estadual

EXECUTADO: Vercom Vertence Grande Com. Exp. Ltda.

EXECUÇÃO FISCAL

V I S T O S E EXAMINADOS.

Trata-se de Execução Fiscal de dívida ativaestadual referente à CDA nº 

201220, no valor de R$ 190.326,37 (cento e noventa mil trezentos e vinte 

e seis reais e trinta e sete centavos).

Consoante teor da petição de fls. 1359 e dos comprovantes de fls. 

1360/1364, encartados nos autos de embargos à execução, em apenso, 

(cód. 103263), o executado efetuou o adimplemento integral do débito.

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.

Levantem-se eventuais constrições judiciais pendentes.

Sem custas e honorários, em virtude do disposto no art. 26 da Lei n° 

6.830/80.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Juína/MT, 13 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 95005 Nr: 3267-68.2013.811.0025

 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: ANGELA MARIA DOS SANTOS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO, HERMES LOURENÇO BERGAMIM, ESTADO DE MATO GROSSO, 

JENZ PROCHNOW JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUIZ 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA 

RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e item 7.2.1, do Provimento 

nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos, encaminhando-os ao setor de 

expedição de matéria para a imprensa com a finalidade de intimar o(a) 

advogado(a) da parte autora para, no prazo legal, requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 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

 INTIMAÇÃO da Advogada da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias informar os dados bancários para a transferência dos 

valores.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-53.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

sua advogada para, no prazo de 05 (cinco), apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010091-33.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIR DE FATIMA RODRIGUES ANDRIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar Contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-56.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT0012746A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SOUSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar Contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODULIA OVIEDO RAMIREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)
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JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar Contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BRAVO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DELFINA DA ROCHA OAB - MT21054/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO CRUZ DA SILVA OAB - PR65152 (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para apresentar Contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-55.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILENO RAIMUNDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1000337-55.2016.8.11.0025. REQUERENTE: GILENO RAIMUNDO SANTOS 

REQUERIDO: AGOSTINHO CANDIDO DA SILVA V I S T O S, Realizada 

audiência de conciliação restou inexitosa, face a ausência de acordo (id. 

nº 5051562). O reclamado em sua contestação pugnou pela produção de 

prova documental (id. nº 4474924), enquanto que o reclamante na sua 

peça de impugnação requereu a produção de prova oral consistente em 

oitiva de testemunhas (id. nº 5032376). Diante do pedido de produção de 

prova oral requestado pelo autor, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o DIA 28 DE MAIO DE 2018, ÀS 14:50 HORAS. INTIMEM-SE 

as partes, na pessoa de seus advogados, para comparecerem à 

audiência, advertindo que deverão trazer as testemunhas por elas 

arroladas ao ato agendado, independente de intimação, nos termos do art. 

34, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010320-56.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DANTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AILO BARBOSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu Advogado, para que manifeste-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

quanto ao bem penhorado no ID de nº 12451314.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001344-48.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001344-48.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE NUNES DA COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. V I S T O S, Compulsando os 

autos, denota-se um costumeiro equívoco de aplicação e execução do 

procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95 e subvertido ao 

logo dos anos de práxis forense, que por comodismo ou dificuldade de 

compreender o espírito da norma foi se enraizando no dia a dia dos 

Juizados Especiais, repetindo-se fórmulas e adotando-se prazos e 

comportamentos que se distanciam em muito da ideia central da Lei, de um 

rito mais célere, enxuto, caracterizado pela simplicidade das formas e pela 

oralidade do procedimento. Digo isso porque, ao que se dessume da ata 

de audiência conciliatória, entendeu a parte e a própria Conciliadora, que a 

ausência de apresentação de contestação naquele ato teria acarretado a 

revelia da demandada, olvidando-se que não existe, em lugar nenhum da 

Lei, esse tal prazo de contestação, a ser exercido até a conciliação 

judicial. Diga-se, aliás, que de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE, 

o prazo para o requerido apresentar resposta à inicial se dá até a 

audiência de instrução de julgamento, porque, relembre-se, o processo é 

oral e concentrados seus atos todos nessa aludida audiência. Assim, se 

não foi designada instrução ainda, evidente que não se pode falar em 

revelia, até porque, usando da facilidade do processo eletrônico, a parte 

fez aportar ao feito, antes mesmo do fim do prazo, a sua defesa, que 

optou por apresentar de forma escrita. Desse modo, tempestiva a 

contestação, e forte na ideia de oralidade e concentração de atos que 

permeia a essência do procedimento sumaríssimo, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 28 de maio de 2018, às 17h, devendo as 

partes comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se desejarem 

produção de prova oral, salientando, ademais, que poderá o requerente 

apresentar réplica à contestação, no ato instrutório de forma oral, ou até 

cinco dias antes do ato, por meio escrito. Destaque-se que é dever do 

julgador, como condutor do feito, privilegiar a simplicidade de formas e 

prestigiar a oralidade do procedimento, evitando a criação de fases ou 

etapas do feito que não estão contempladas na ideia central da Lei n. 

9.099/95, como vem salientando a doutrina moderna: “Assim, no caso, 

considero que há incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 330, do 

CPC, e o princípio da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; 

princípio este que é o corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui 

também dos artigos 21 a 28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados 

Especiais Cíveis e a Lei 9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de 

forma alguma pode se permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para 

uma subversão do rito sumaríssimo, com manifestações diversas das 

partes nos autos por petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, 

em tal caso, afronta total a todos os princípios norteadores da Lei 

9.099/95, e não uma opção administrativa para solucionar problema de 

excesso de demanda. A sugestão é que a dispensa ocorra em processos 

selecionados pelo Magistrado, que receberão especial atenção do 

Conciliador após audiência que terminar sem acordo. As partes, 

necessariamente assistidas por advogado, serão questionadas sobre a 

existência de prova oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador 

recebe a contestação, passa ao patrono do autor para ciência e 

considerações, consigna a inexistência de outras provas a produzir e 

remete o processo à conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer 

possibilidade de abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. 

(Isabela Lobão dos Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios 

Norteadores, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas 

Recursais - Sistema dos Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). 

Intime-se no próprio sistema eletrônico. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-31.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 370 de 602



GELSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-31.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, para que apresente as Contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-04.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MACIEL COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0022870A (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):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001334-04.2017.8.11.0025. REQUERENTE: GABRIEL MACIEL COSTA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. V I S T O S, Compulsando os 

autos, denota-se um costumeiro equívoco de aplicação e execução do 

procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95 e subvertido ao 

logo dos anos de práxis forense, que por comodismo ou dificuldade de 

compreender o espírito da norma foi se enraizando no dia a dia dos 

Juizados Especiais, repetindo-se fórmulas e adotando-se prazos e 

comportamentos que se distanciam em muito da ideia central da Lei, de um 

rito mais célere, enxuto, caracterizado pela simplicidade das formas e pela 

oralidade do procedimento. Digo isso porque, ao que se dessume da ata 

de audiência conciliatória, entendeu a parte e a própria Conciliadora, que a 

ausência de apresentação de contestação naquele ato teria acarretado a 

revelia da demandada, olvidando-se que não existe, em lugar nenhum da 

Lei, esse tal prazo de contestação, a ser exercido até a conciliação 

judicial. Diga-se, aliás, que de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE, 

o prazo para o requerido apresentar resposta à inicial se dá até a 

audiência de instrução de julgamento, porque, relembre-se, o processo é 

oral e concentrados seus atos todos nessa aludida audiência. Assim, se 

não foi designada instrução ainda, evidente que não se pode falar em 

revelia, até porque, usando da facilidade do processo eletrônico, a parte 

fez aportar ao feito, antes mesmo do fim do prazo, a sua defesa, que 

optou por apresentar de forma escrita. Desse modo, tempestiva a 

contestação, e forte na ideia de oralidade e concentração de atos que 

permeia a essência do procedimento sumaríssimo, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 28 de maio de 2018, às 17h30m, 

devendo as partes comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se 

desejarem produção de prova oral, salientando, ademais, que poderá o 

requerente apresentar réplica à contestação, no ato instrutório de forma 

oral, ou até cinco dias antes do ato, por meio escrito. Destaque-se que é 

dever do julgador, como condutor do feito, privilegiar a simplicidade de 

formas e prestigiar a oralidade do procedimento, evitando a criação de 

fases ou etapas do feito que não estão contempladas na ideia central da 

Lei n. 9.099/95, como vem salientando a doutrina moderna: “Assim, no 

caso, considero que há incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 

330, do CPC, e o princípio da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; 

princípio este que é o corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui 

também dos artigos 21 a 28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados 

Especiais Cíveis e a Lei 9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de 

forma alguma pode se permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para 

uma subversão do rito sumaríssimo, com manifestações diversas das 

partes nos autos por petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, 

em tal caso, afronta total a todos os princípios norteadores da Lei 

9.099/95, e não uma opção administrativa para solucionar problema de 

excesso de demanda. A sugestão é que a dispensa ocorra em processos 

selecionados pelo Magistrado, que receberão especial atenção do 

Conciliador após audiência que terminar sem acordo. As partes, 

necessariamente assistidas por advogado, serão questionadas sobre a 

existência de prova oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador 

recebe a contestação, passa ao patrono do autor para ciência e 

considerações, consigna a inexistência de outras provas a produzir e 

remete o processo à conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer 

possibilidade de abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. 

(Isabela Lobão dos Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios 

Norteadores, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas 

Recursais - Sistema dos Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). 

Intime-se no próprio sistema eletrônico. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-63.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (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):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001343-63.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ELIZIANE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. V I S T O S, Compulsando os 

autos, denota-se um costumeiro equívoco de aplicação e execução do 

procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95 e subvertido ao 

logo dos anos de práxis forense, que por comodismo ou dificuldade de 

compreender o espírito da norma foi se enraizando no dia a dia dos 

Juizados Especiais, repetindo-se fórmulas e adotando-se prazos e 

comportamentos que se distanciam em muito da ideia central da Lei, de um 

rito mais célere, enxuto, caracterizado pela simplicidade das formas e pela 

oralidade do procedimento. Digo isso porque, ao que se dessume da ata 

de audiência conciliatória, entendeu a parte e a própria Conciliadora, que a 

ausência de apresentação de contestação naquele ato teria acarretado a 

revelia da demandada, olvidando-se que não existe, em lugar nenhum da 

Lei, esse tal prazo de contestação, a ser exercido até a conciliação 

judicial. Diga-se, aliás, que de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE, 

o prazo para o requerido apresentar resposta à inicial se dá até a 

audiência de instrução de julgamento, porque, relembre-se, o processo é 

oral e concentrados seus atos todos nessa aludida audiência. Assim, se 
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não foi designada instrução ainda, evidente que não se pode falar em 

revelia, até porque, usando da facilidade do processo eletrônico, a parte 

fez aportar ao feito, antes mesmo do fim do prazo, a sua defesa, que 

optou por apresentar de forma escrita. Desse modo, tempestiva a 

contestação, e forte na ideia de oralidade e concentração de atos que 

permeia a essência do procedimento sumaríssimo, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 04 de junho, às 13h30m, devendo as 

partes comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se desejarem 

produção de prova oral, salientando, ademais, que poderá o requerente 

apresentar réplica à contestação, no ato instrutório de forma oral, ou até 

cinco dias antes do ato, por meio escrito. Destaque-se que é dever do 

julgador, como condutor do feito, privilegiar a simplicidade de formas e 

prestigiar a oralidade do procedimento, evitando a criação de fases ou 

etapas do feito que não estão contempladas na ideia central da Lei n. 

9.099/95, como vem salientando a doutrina moderna: “Assim, no caso, 

considero que há incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 330, do 

CPC, e o princípio da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; 

princípio este que é o corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui 

também dos artigos 21 a 28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados 

Especiais Cíveis e a Lei 9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de 

forma alguma pode se permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para 

uma subversão do rito sumaríssimo, com manifestações diversas das 

partes nos autos por petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, 

em tal caso, afronta total a todos os princípios norteadores da Lei 

9.099/95, e não uma opção administrativa para solucionar problema de 

excesso de demanda. A sugestão é que a dispensa ocorra em processos 

selecionados pelo Magistrado, que receberão especial atenção do 

Conciliador após audiência que terminar sem acordo. As partes, 

necessariamente assistidas por advogado, serão questionadas sobre a 

existência de prova oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador 

recebe a contestação, passa ao patrono do autor para ciência e 

considerações, consigna a inexistência de outras provas a produzir e 

remete o processo à conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer 

possibilidade de abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. 

(Isabela Lobão dos Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios 

Norteadores, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas 

Recursais - Sistema dos Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). 

Intime-se no próprio sistema eletrônico. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001223-20.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO MARQUES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

1001223-20.2017.8.11.0025. EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: AGNALDO MARQUES DE SOUZA V I S T O S, Considerando 

que já decorreu o prazo requestado no termo de audiência de id. nº 

11463260, INTIME-SE o exequente para que dê prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução do 

mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010252-09.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROSA ELIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010252-09.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANTONIO ROSA ELIAS V I S 

T O S, Considerando que já decorreu o prazo requestado no termo de 

audiência de id. nº 11451134, INTIME-SE o exequente para que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-96.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE JESUS COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010048-96.2015.8.11.0025 REQUERENTE: EDSON DE JESUS COUTINHO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA VISTOS. Intime-se o requerido 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), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o 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 embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Às providências. Juína/MT, 14 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010168-08.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACY RODRIGUES PARREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010168-08.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: IRACY RODRIGUES PARREIRA VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que a decisão de ID. 10121199 não foi cumprida, razão 

porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes à parte executada e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD. 

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de penhora 

online, intime-se a parte exequente para postular o que entender de direito, 

dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, 
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certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às providências. 

Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-23.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 21/05/2018 às 15:00H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-23.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSWALDO LOPES DE SOUZA OAB - MT0003682S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca da audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 21/05/2018 às 15:00H.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010252-09.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROSA ELIAS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu advogado, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-48.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNIS RIBEIRO DE PAULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo nº 

8010058-48.2012.8.11.0025 REQUERENTE: RODRIGO SIMAO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: DENNIS RIBEIRO DE PAULO VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID. 10624708 não foi 

cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes à parte executada e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD. 

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de penhora 

online, intime-se a parte exequente para postular o que entender de direito, 

dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às providências. 

Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010213-12.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLININVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

OLIVEIRA & BAPTISTA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010213-12.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: JOSE INACIO DO NASCIMENTO 

EXECUTADO: OLIVEIRA & BAPTISTA COMERCIO DE PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA - ME, KLININVEST FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - EPP VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a 

decisão de retro não foi cumprida, razão porque promovo a tentativa de 

bloqueio e constrição de valores/créditos pertencentes à parte executada 

e que se encontrem depositados/aplicados em instituições financeiras, via 

sistema BACENJUD. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos. Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte 

exequente para postular o que entender de direito, dando seguimento ao 

feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, certifique-se. Após, 

conclusos para deliberação. Às providências. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010215-79.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO APOLINARIO DE FRANCA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MARCELO PIPINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010215-79.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: SEBASTIAO APOLINARIO DE 

FRANCA EXECUTADO: CLAUDIO MARCELO PIPINO VISTOS. Compulsando 

os autos, verifico que a decisão de retro não foi cumprida, razão porque 

promovo a tentativa de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes à parte executada e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD. 

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a 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 
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que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de penhora 

online, intime-se a parte exequente para postular o que entender de direito, 

dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010156-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

O P SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010156-91.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: O P SANTOS - ME, CLEUSA 

SILVA SANTOS EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. VISTOS. Compulsando 

os autos, verifico que a decisão de retro não foi cumprida, razão porque 

promovo a tentativa de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes à parte executada e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD. 

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de penhora 

online, intime-se a parte exequente para postular o que entender de direito, 

dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às providências. 

Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010048-96.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DE JESUS COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerida, na pessoa de 

seu advogado, para que proceda com o cumprimento voluntário da 

Sentença no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, quedando-se inerte, 

incidir multa de 10 % (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

com ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010432-93.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA YASMIN DOS SANTOS DA SILVA CARNEIRO (REQUERENTE)

LINCOLN MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

PAULO IRAM TORAO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

PATRICIA FRANCISCA DUARTE (REQUERENTE)

ADRIANO LUIZ HERMES (REQUERENTE)

JOCIMAR FERREZ (REQUERENTE)

JONAS DE MOURA RADIN (REQUERENTE)

MARLI GASPARI CAMARA (REQUERENTE)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT (REQUERENTE)

SADIR DALMOLIN MARIANI JUNIOR (REQUERENTE)

ALEX JUNIOR TOSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI GASPARI CAMARA OAB - MT0018769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMICILIA M. O. DE ARRUDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010432-93.2014.8.11.0025 REQUERENTE: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT 

E OUTROS REQUERIDO: DOMICILIA M. O. DE ARRUDA - ME VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID. 10624766 não foi 

cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de 

veículos em nome do devedor que possam estar registrados no sistema 

RENAJUD. Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se 

vistas ao exequente. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010340-81.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA MARCELY MARTINS NAGAI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010340-81.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: PRISCILA MARCELY MARTINS NAGAI VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID. 10542426 não foi 

cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de 

veículos em nome do devedor que possam estar registrados no sistema 

RENAJUD. Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se 

vistas ao exequente. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010092-81.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON SAAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010092-81.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: JAKSON SAAR VISTOS. Compulsando os autos, 

verifico que a decisão de ID. 10250548 não foi cumprida, razão porque 

promovo a tentativa de bloqueio e constrição de veículos em nome do 

devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. Realizada a 

pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 8010489-77.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ANTONIO TREVISAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010489-77.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP EXECUTADO: GUILHERME ANTONIO TREVISAN VISTOS. Compulsando 

os autos, verifico que a decisão de ID. 10250566 não foi cumprida, razão 

porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de veículos em nome 

do devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. Realizada 

a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-17.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO BURIOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo nº 

8010030-17.2011.8.11.0025 REQUERENTE: ERNESTO BURIOLA 

REQUERIDO: APARECIDO PEREIRA RODRIGUES VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que a decisão de ID. 10542421 não foi cumprida, razão 

porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de veículos em nome 

do devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. Realizada 

a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010049-23.2011.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE PEREIRA DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE DIAS NOGUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010049-23.2011.8.11.0025 REQUERENTE: VALDETE PEREIRA DE SOUSA 

SILVA REQUERIDO: ELIETE DIAS NOGUEIRA VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que a decisão de ID. 10542428 não foi cumprida, razão 

porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de veículos em nome 

do devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. Realizada 

a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010450-80.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SILVESTRIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010450-80.2015.8.11.0025 REQUERENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - 

EPP REQUERIDO: MAURO SILVESTRIN VISTOS. Compulsando os autos, 

verifico que a decisão retro não foi cumprida, razão porque promovo a 

tentativa de bloqueio e constrição de veículos em nome do devedor que 

possam estar registrados no sistema RENAJUD. Realizada a pesquisa nos 

sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, data da 

assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010146-47.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR OLIVEIRA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010146-47.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: CRISTIANO ZANDONA 

EXECUTADO: LEOMAR OLIVEIRA BARBOSA VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que a decisão retro não foi cumprida, razão porque 

promovo a tentativa de bloqueio e constrição de veículos em nome do 

devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. Realizada a 

pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. 

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juína/MT, 

data da assinatura registrada no sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-58.2012.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SERAFINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010219-58.2012.8.11.0025 REQUERENTE: SERGIO SERAFINI REQUERIDO: 

JANDIRA PEREIRA VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a decisão 

retro não foi cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e 

constrição de veículos em nome do devedor que possam estar registrados 

no sistema RENAJUD. Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos 

autos e dê-se vistas ao exequente. Cumpra-se expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-60.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010322-60.2015.8.11.0025 REQUERENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME REQUERIDO: MARCIA DOS SANTOS REIS 
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VISTOS. Compulsando os autos, verifico que a decisão retro não foi 

cumprida, razão porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de 

veículos em nome do devedor que possam estar registrados no sistema 

RENAJUD. Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se 

vistas ao exequente. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010255-61.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010255-61.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: COTRIGUACU MOTOSSERRAS 

LTDA - EPP EXECUTADO: KOPP CONSTRUTORA LTDA - ME VISTOS. 

Compulsando os autos, verifico que a decisão retro não foi cumprida, 

razão porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de veículos em 

nome do devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. 

Realizada a pesquisa nos sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao 

exequente. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010104-95.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILSON PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010104-95.2016.8.11.0025 REQUERENTE: KATIA DA SILVA COSTA 

REQUERIDO: ADEILSON PEREIRA VISTOS. Intime-se o requerido 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), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o 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 embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Às providências. Juína/MT, 14 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-60.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS AQUARIUS LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT0012457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIS COSTA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010225-60.2015.8.11.0025 REQUERENTE: INDUSTRIA COMERCIO E 

EXPORTACAO DE MADEIRAS AQUARIUS LTDA - ME REQUERIDO: JORGE 

LUIS COSTA - ME VISTOS. Intime-se o requerido 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), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o 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 embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Às providências. Juína/MT, 14 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000387-81.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO M5 LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CANDOTE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000387-81.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: AUTO POSTO M5 LTDA 

EXECUTADO: JOAO CANDOTE DE SOUZA VISTOS. Compulsando os 

autos, verifico que a decisão de ID. 10542568 não foi cumprida, razão 

porque promovo a tentativa de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes à parte executada e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD. 

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente. Frustrada a tentativa de penhora 

online, intime-se a parte exequente para postular o que entender de direito, 

dando seguimento ao feito, no prazo de cinco dias. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Às providências. 

Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000290-13.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000290-13.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: ANDRE PEREIRA DOS 

SANTOS VISTOS. A conclusão era desnecessária. Cumpra-se conforme 

determinado na decisão de ID. 12257173, expedindo o necessário para 

penhora e avaliação de bens do executado. Às providências. Juina/MT, 14 

de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1000012-46.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODARIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARVALHO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000012-46.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: ODARIO SEBASTIAO DE 

OLIVEIRA GONCALVES EXECUTADO: MARCELO CARVALHO DA SILVA 

VISTOS. A conclusão era desnecessária, eis que diversamente do que 

certificado no ID. 11084171, o espelho da penhora, via sistema 

BACENJUD, foi anexado aos IDs. 9970011/ 9970003. Portanto, 

considerando que a tentativa de penhora de ativos financeiros restou 

infrutífera, intime-se o exequente para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Às 

providências. Tapurah/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000890-68.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000890-68.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

REQUERIDO: ELIANE FERREIRA DA COSTA VISTOS. Prefacialmente, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, intime-se o 

requerido 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), com ulterior 

expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora 

não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

apresentado o cálculo atualizado do débito acrescido da multa citada 

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 embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Às providências. Juína/MT, 14 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000583-51.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

HIGINO ALVES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

LAERCIO FAEDA OAB - MT0003589A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (Cinco) dias, tendo em vista a 

parte Requerida ter juntado no ID de n° 13040191 os comprovantes de 

pagamento referente ao valor determinado em Sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000845-64.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA SOARES INACIO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da Sentença que declarou extinto o processo sem 

resolução do mérito, bem como deixou de condenar ao pagamento de 

custas e taxas judiciais, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-35.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO MOREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de 

seus advogados, acerca do Despacho prolatado sob o ID de n° 13093787, 

o qual determinou a abertura de prazo comum de 5 (cinco) dias aos 

litigantes, a fim de que exerçam o direito de contraditório sobre as 

manifestações processuais da parte contrária, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000560-37.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de Conciliação designada para o dia 

22/06/2018 às 12:50H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000623-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE DOS SANTOS LOURO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

22/06/2018 às 14:30H.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRR - COMODORO DIESEL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

29/06/2018 às 12:00H.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010338-77.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI SECCKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OBADIAS JANUARIO BRAGANCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DESPACHO Processo: 

8010338-77.2016.8.11.0025. EXEQUENTE: DARCI SECCKI EXECUTADO: 

OBADIAS JANUARIO BRAGANCA V I S T O S, Considerando que já 

decorreu o prazo requestado no termo de audiência de id. nº 10831113, 

INTIME-SE o autor para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-19.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RIOS ANGELO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO BRANDALIZE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1001236-19.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUCAS RIOS ANGELO - ME 

REQUERIDO: SANDRO BRANDALIZE VISTOS. Prefacialmente, certifique-se 

o trânsito em julgado da sentença. Após, intime-se o requerido 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), com ulterior expedição de mandado 

de penhora e avaliação (§ 3º). Caso a devedora não efetue, no prazo 

legal o depósito do montante discriminado, apresentado o cálculo 

atualizado do débito acrescido da multa citada 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 embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, Recaindo a penhora 

em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do devedor. 

Transcorrido o prazo para oposição de embargos, certifique-se. Após, 

conclusos para impulso oficial. Às providências. Juína/MT, 14 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1000540-17.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SÉRGIO SERAFINI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000540-17.2016.8.11.0025. EMBARGANTE: AISLAN MARTINS 

EMBARGADO: SÉRGIO SERAFINI V I S T O S, Considerando que o art. 33 

da Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas serão produzidas na 

audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 

previamente e, ainda, pelo fato do embargante ter pleiteado na inicial a 

produção de provas de forma genérica e o embargado em sua defesa (id. 

nº 10056810) ter requerido a produção de prova oral consistente em oitiva 

de testemunhas, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 

28 DE MAIO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS. INTIMEM-SE as partes, na pessoa 

de seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo que 

deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-44.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

SAJA SEGURANÇA ELETR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000814-44.2017.8.11.0025. REQUERENTE: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH 

REQUERIDO: SAJA SEGURANÇA ELETR, BOA VISTA SERVICOS S.A. V I 

S T O S, Analisando os autos, verifico que até o momento não houve a 

citação da promovida Saja Segurança Eletr, conforme AR negativo de id. 

11298253, deste modo, INTIME-SE o autor para que indique o endereço da 

reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias. Declinado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação. Caso omisso ou insuficiente a 

informação, conclusos para extinção nos termos do art. 51 da Lei n. 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001530-71.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ0160435A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001530-71.2017.8.11.0025. REQUERENTE: ENEIAS DE ALMEIDA TEXEIRA 

REQUERIDO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA V I S T O S, 

Considerando que o art. 33 da Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas 

serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não 

requeridas previamente e, ainda, havendo pedido expresso da reclamada 

de produção de prova oral consistente em depoimento pessoal do autor 

(id. nº 12423534), DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 28 DE MAIO DE 2018, ÀS 16:10 HORAS. INTIMEM-SE as partes, na 

pessoa de seus advogados, para comparecerem à audiência, advertindo 

que deverão trazer as testemunhas por elas arroladas ao ato agendado, 

independente de intimação, nos termos do art. 34, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-56.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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ADAIR JOAO PADILHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS DA SILVA PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000313-56.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ADAIR JOAO PADILHA 

REQUERIDO: MATEUS DA SILVA PADILHA V I S T O S, Considerando que 

já decorreu o prazo requestado no termo de audiência de id. nº 12577929, 

INTIME-SE o autor para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do sem resolução do mérito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000647-90.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRR - COMODORO DIESEL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000647-90.2018.8.11.0025. REQUERENTE: GILSON DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., TRR - COMODORO DIESEL LTDA 

VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com pedido 

de Tutela de Urgência movida por Gilson de Oliveira em face do Banco 

Bradesco S.A. e TRR – Comodoro Diesel Ltda., aduzindo, em síntese, que 

na data de 12.08.2017 efetivou a compra de três mil litros de óleo diesel da 

segunda reclamada, no valor de R$ 9.900,00 conforme nota fiscal e boleto 

bancário carreados com a exordial. Ocorre que, no dia 21.08.2017 

recebeu um e-mail da empresa informando que devido a um erro de 

cálculo na emissão da nota fiscal, foi computado um valor a mais do que o 

devido, oportunidade em que lhe informaram sobre o cancelamento e baixa 

do boleto gerado no valor de R$ 9.900,00 e lhe enviaram um novo boleto 

no valor de R$ 7.912,06 o qual foi devidamente quitado na data de 

22.08.2017, junto a agência do primeiro reclamado. Entretanto, dias depois 

da avença concluída a segunda reclamada passou a cobrá-lo, momento 

em que ele informou que já havia quitado o 2º boleto recebido, 

oportunidade que a dita empresa verberou que o boleto pago era objeto de 

fraude e que devia realizar o pagamento do boleto novamente, ou seja, o 

boleto no valor de R$ 9.900,00, o que não fez por entender que sua 

obrigação está cumprida. Ante os fatos acima, pleiteia a concessão da 

tutela de urgência para o fim de determinar que os requeridos se 

abstenham de inserir seu nome no cadastro de inadimplentes. É o relato do 

que importa. 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 conclusão, ainda que delibatória, derivada do confronto 

entre o direito suscitado e a significação da norma tida por violada, o que 

se extrai do cotejo entre o alegado e o material probatório inicialmente 

produzido. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na 

inviabilização do efetivo exercício do direito supostamente periclitante, 

caso a aplicação do sistema ordinário de contraditório judicial implique no 

retardamento desse provimento. 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). Dessas premissas iniciais, 

pode-se assinalar que, na hipótese dos autos, a narrativa dos fatos 

descritos na exordial evidencia a plausibilidade do direito invocado, 

mormente diante dos documentos trazidos com ela, que atestam de forma 

clara e objetiva que o autor de boa-fé efetuou o pagamento do boleto que 

acreditava estar correto. Noutra banda, cumpre ressaltar que também 

percebo estar presente o perigo de dano ou resultado útil do processo, 

vez que o autor corre o risco de ter seu nome negativado junto aos 

órgãos de restrição de crédito por motivo que não deu causa, o que 

poderá lhe trazer prejuízos de ordem material por não poder realizar 

transações comerciais. Ademais, entendo que a concessão da liminar 

pretendida pelo autor não enseja qualquer prejuízo aos reclamados, até 

porque o imbróglio objeto da ação se perdura por aproximadamente nove 

meses e até a propositura desta ação, não havia notícia de inclusão do 

nome dele no cadastro de inadimplentes, nada impedindo, ainda, que o 

juízo melhor avalie a questão no curso do processo, revogando-a caso 

venham aos autos elementos capazes de infirmar a verossimilhança das 

alegações do autor, nos termos do art. 296, do CPC. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para 

determinar que os promovidos se abstenham de negativar o nome do autor 

junto ao cadastro de inadimplentes. No tocante ao pedido de inversão do 

ônus da prova, recordo que na esteira do entendimento do STJ “a 

inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no 

contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando 

subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a 

inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que 

serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos 

do consumidor.” (REsp nº 122.505-SP), razão porque, entendo ser 

necessária a angularização processual, a fim de poder aquilatar de modo 

mais claro os limites e contornos do ônus probandi nesta ação, para, aí 

sím, em sede saneadora, deliberar sobre sua distribuição e eventual 

inversão. RECEBO a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITEM-SE as partes reclamadas 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. 

Por derradeiro, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária, porque alguém 

que se diz pecuarista e que adquire três mil litros de óleo diesel de uma 

única vez e paga praticamente à vista, não é pobre e nem é carente o 

suficiente para ser isento de arcar com as despesas do processo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000618-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA DE SOUZA VILLACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Marta Helena (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000618-40.2018.8.11.0025. REQUERENTE: PAULA DE SOUZA VILLACA 

REQUERIDO: MARTA HELENA V I S T O S, Cuida-se de Ação de 

Consignação em Pagamento promovida por Paula de Souza Villaça em 

face de Marta Helena, aduzindo, em síntese, que efetuou o pagamento de 
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uma compra com cheque no valor de R$ 394,00, porém o banco não 

pagou o cheque pelos motivos 11 e 12 e, a cártula está atualmente com a 

reclamada que é pessoa desconhecida pela autora e se encontra em local 

incerto e não sabido, diante destes fatos foi negativado seu nome junto ao 

CCF, razão porque pleiteia tutela de urgência para imediata exclusão do 

cadastro de restrição de crédito. 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 

autora se desincumbiu de apresentar a qualificação da parte ré e/ou 

requer providências do juízo para tanto, além requerer a citação da 

promovida por edital, o que é vedado pela Lei dos Juizados Especiais, 

conforme dicção do art. 18, §2º. Imperiosa, portanto, a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do diploma processual, sob pena de indeferimento 

da mesma. Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL a fim de declinar a identificação e 

qualificação da parte ré ou adotar/requerer medidas para sua localização, 

bem como adequar o pedido de acordo com a Lei nº 9.099/95, sob pena 

de indeferimento da inicial e, consequente, extinção do feito sem 

resolução do mérito. Emendada a peça inicial ou omissa a reclamante, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-75.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000411-75.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: JOAO BATISTA BARBOSA 

EXECUTADO: ADRIANA MARCIA DOS SANTOS VISTOS. Considerando o 

teor do Enunciado nº 117: “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial, bem como a regra processual 

prevista no artigo 919, do NCPC, dispondo que os embargos não terão 

efeitos suspensivo, defiro o pedido de penhora formulado pelo exequente 

na petição de ID. 11432202. Expeça-se o necessário para penhora e 

avaliação de bens do executado, nos moldes da decisão de ID. 6873590. 

Às providências. Juína/MT, data da assinatura registrada no sistema. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010502-76.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIRARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 

8010502-76.2015.8.11.0025 EXEQUENTE: VS COMERCIO DE MATERIAIS 

DE CONSTRUCOES LTDA - ME EXECUTADO: CLAUDEMIR GIRARDI 

VISTOS. Frustrada a tentativa de localização de ativos financeiros em 

nome do executado passiveis de constrição judicial, pugna o exequente 

pela realização de pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim de 

localizar veículos em nome do devedor que possam estar registrados no 

sistema RENAJUD. 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 e a existência de veículos cadastrados no Detran. 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 dos executados, 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 RENAJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado. Realizada a pesquisa nos 

sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. Ainda, 

intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-52.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA NOGUEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS ANTONIO DIAS OAB - MT0007842A (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)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010135-52.2015.8.11.0025 REQUERENTE: MAIARA NOGUEIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO 

VISTOS E EXAMINADOS; Compulsando os autos verifica-se que o 

devedor foi devidamente intimado para se manifestar sobre a penhora de 

ID. 9948778, porém quedou-se inerte (ID. 10530008), razão porque defiro 

a expedição de alvará em favor do credor para saque dos valores 

penhorados, na forma requerida na petição de ID. 10783675. Ato contínuo, 

havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora on line, 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. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-94.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GIL SILVA OAB - MT20303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000509-94.2016.8.11.0025 EXEQUENTE: RAFAEL GIL SILVA 

EXECUTADO: ALEXANDRE CARLOS DA SILVA 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, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-85.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. ALBA PISCINAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHIOGENES MORETTI NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010094-85.2015.8.11.0025 REQUERENTE: S. L. ALBA PISCINAS - ME 

REQUERIDO: DHIOGENES MORETTI NUNES 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, 14 de maio de 

2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-20.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ODETE DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Autos nº 

8010357-20.2015.811.0025 EXEQUENTE: AUTO PECAS NELLO LTDA - EPP 

EXECUTADO: RAFAELA ODETE DE SOUZA - ME VISTOS. Frustrada a 

tentativa de localização de ativos financeiros em nome do executado 

passiveis de constrição judicial, pugna o exequente pela realização de 

pesquisa eletrônica, por parte do juízo, a fim de localizar veículos em nome 

do devedor que possam estar registrados no sistema RENAJUD. 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 e a existência de veículos 

cadastrados no Detran. 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 dos executados, 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 RENAJUD, 

razão pela qual defiro o pedido formulado. Realizada a pesquisa nos 

sistemas, junte-se aos autos e dê-se vistas ao exequente. Ainda, 

intime-se o exequente para apresentar o cálculo atualizado do débito, no 

prazo de 05 dias. Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-98.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO RIOS DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

1000597-98.2017.8.11.0025 EXEQUENTE: R R BERNARDO - ME 

EXECUTADO: ROGERIO RIOS DE MIRANDA VISTOS. Prefacialmente, 

promova-se nova tentativa de citação do executado, no endereço indicado 

pelo exequente na petição de ID. 11120831. Caso a diligência reste 

infrutífera, considerando que a jurisprudência vem admitindo a figura do 

"arresto online", determino a tentativa de bloqueio e constrição de 

valores/créditos pertencentes à parte executada e que se encontrem 

depositados/aplicados em instituições financeiras, via sistema BACENJUD, 

em analogia ao que dispõe o art. 830 do CPC, por entender que tal medida 

poderá facilitar o deslinde do feito e até mesmo a localização do réu. 

Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO 

PRÉVIO OU EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA 

PENHORA. CONSTRIÇÃO ON-LINE . POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO 

DA LEI N. 11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR 

ANALOGIA.PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado 

arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva 

assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título 

extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 

2. Frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o 

arresto de seus bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por 

analogia). 3. Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não 

houver o pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em 

penhora (CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o 

arresto on-line , a ser efetivado na origem. (STJ/Resp Nº 1.370.687 - MG 

(2013/0007753-4) / RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA / 

Julg. 04/04/2013) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. 

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. Em face da 

dificuldade em citar o devedor, é possível o deferimento de arresto on line 

antes da citação quando há justo receio de que o exeqüente não receba 

seu crédito, forte ao artigo 653 do CPC. Precedentes jurisprudenciais. 

AGRAVO DE INSTUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(TJ-RS - AI: 70054281357 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, Data de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 381 de 602



Julgamento: 08/05/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 21/05/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. Afigura-se viável o arresto on line na 

espécie, pois comprovada a dificuldade em localizar o devedor para a 

citação. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

(Agravo de Instrumento Nº 70057147894, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 

30/10/2013) (TJ-RS - AI: 70057147894 RS , Relator: Walda Maria Melo 

Pierro, Data de Julgamento: 30/10/2013, Vigésima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2013) EXECUÇÃO. ARRESTO 

ON LINE. Agravados não localizados para citação pelo oficial de justiça. 

Diversas diligências. Arresto de valores depositados em contas 

bancárias. Possibilidade. Desnecessidade de outras diligências para a 

localização dos executados. Artigos 653 e 655-A do CPC. Precedentes. 

Recurso provido. (TJ-SP - AI: 2203995220128260000 SP 

0220399-52.2012.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de 

Julgamento: 07/11/2012, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/11/2012) Restando exitosa o arresto, intime-se a parte 

devedora, inclusive em relação ao prazo para impugnação/embargos, 

prosseguindo-se a execução nos seus ulteriores termos. Ressalto, desde 

já, que na hipótese de serem bloqueados valores irrisórios, 

comparando-se com o valor da execução, será determinado o imediato 

desbloqueio do numerário. Em seguida, devera ser expedido o necessário 

para que o oficial de justiça proceda à tentativa de citação pessoal do 

executado, conforme dispõe o artigo 830, § 1º, do NCPC, certificando 

todas as diligências empreendidas nos autos. Caso inexitosas as buscas, 

intime-se o credor a proceder conforme dispõe o artigo 830, §§ 2º e 3º. 

Por fim, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e após procedidas as tentativas de citação do 

executado, tendo decorrido o prazo da citação, voltem os autos conclusos 

para demais deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína/MT, 14 de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001392-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK OAB - MT0015515A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1001392-07.2017.8.11.0025. REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO 

SALLES REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. V I S T O S, Compulsando os 

autos, denota-se um costumeiro equívoco de aplicação e execução do 

procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 9.099/95 e subvertido ao 

logo dos anos de práxis forense, que por comodismo ou dificuldade de 

compreender o espírito da norma foi se enraizando no dia a dia dos 

Juizados Especiais, repetindo-se fórmulas e adotando-se prazos e 

comportamentos que se distanciam em muito da ideia central da Lei, de um 

rito mais célere, enxuto, caracterizado pela simplicidade das formas e pela 

oralidade do procedimento. Digo isso porque, ao que se dessume da ata 

de audiência conciliatória, entendeu a parte e a própria Conciliadora, que a 

ausência de apresentação de contestação naquele ato teria acarretado a 

revelia da demandada, olvidando-se que não existe, em lugar nenhum da 

Lei, esse tal prazo de contestação, a ser exercido até a conciliação 

judicial. Diga-se, aliás, que de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE, 

o prazo para o requerido apresentar resposta à inicial se dá até a 

audiência de instrução de julgamento, porque, relembre-se, o processo é 

oral e concentrados seus atos todos nessa aludida audiência. Assim, se 

não foi designada instrução ainda, evidente que não se pode falar em 

revelia, até porque, usando da facilidade do processo eletrônico, a parte 

fez aportar ao feito, antes mesmo do fim do prazo, a sua defesa, que 

optou por apresentar de forma escrita. Desse modo, tempestiva a 

contestação, e forte na ideia de oralidade e concentração de atos que 

permeia a essência do procedimento sumaríssimo, designo audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 04 DE JUNHO DE 2018, às 14h, devendo 

as partes comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se desejarem 

produção de prova oral, salientando, ademais, que poderá o requerente 

apresentar réplica à contestação, no ato instrutório de forma oral, ou até 

cinco dias antes do ato, por meio escrito. Destaque-se que é dever do 

julgador, como condutor do feito, privilegiar a simplicidade de formas e 

prestigiar a oralidade do procedimento, evitando a criação de fases ou 

etapas do feito que não estão contempladas na ideia central da Lei n. 

9.099/95, como vem salientando a doutrina moderna: “Assim, no caso, 

considero que há incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 330, do 

CPC, e o princípio da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; 

princípio este que é o corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui 

também dos artigos 21 a 28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados 

Especiais Cíveis e a Lei 9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de 

forma alguma pode se permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para 

uma subversão do rito sumaríssimo, com manifestações diversas das 

partes nos autos por petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, 

em tal caso, afronta total a todos os princípios norteadores da Lei 

9.099/95, e não uma opção administrativa para solucionar problema de 

excesso de demanda. A sugestão é que a dispensa ocorra em processos 

selecionados pelo Magistrado, que receberão especial atenção do 

Conciliador após audiência que terminar sem acordo. As partes, 

necessariamente assistidas por advogado, serão questionadas sobre a 

existência de prova oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador 

recebe a contestação, passa ao patrono do autor para ciência e 

considerações, consigna a inexistência de outras provas a produzir e 

remete o processo à conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer 

possibilidade de abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. 

(Isabela Lobão dos Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios 

Norteadores, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas 

Recursais - Sistema dos Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). 

Intime-se no próprio sistema eletrônico. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN ALECRIN PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000042-47.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ERIVAN ALECRIN PEREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. V I S T O S, 

Considerando que o art. 33 da Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas 

serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não 

requeridas previamente e, forte na ideia de oralidade e concentração de 

atos que permeia a essência do procedimento sumaríssimo, DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento, para o dia 04 DE JUNHO DE 2018, às 

14h:40min., devendo as partes comparecerem, acompanhadas de 

testemunhas, se desejarem produção de prova oral, salientando, ademais, 

que poderá o requerente apresentar réplica à contestação, no ato 

instrutório de forma oral, ou até cinco dias antes do ato, por meio escrito. 

Destaque-se que é dever do julgador, como condutor do feito, privilegiar a 

simplicidade de formas e prestigiar a oralidade do procedimento, evitando 

a criação de fases ou etapas do feito que não estão contempladas na 

ideia central da Lei n. 9.099/95, como vem salientando a doutrina moderna: 

“Assim, no caso, considero que há incompatibilidade lógica entre a 

incidência do art. 330, do CPC, e o princípio da oralidade previsto no art. 2º 

, da Lei 9.099/95; princípio este que é o corolário máximo da Lei 9.099/95; 

é o que deflui também dos artigos 21 a 28, da Lei 9.099/95. (Eduardo 

Oberg Os Juizados Especiais Cíveis e a Lei 9.099/95, Lumen Juris Editora); 

(...) “Assim, de forma alguma pode se permitir que a dispensa de AIJ abra 

espaço para uma subversão do rito sumaríssimo, com manifestações 

diversas das partes nos autos por petições e aberturas de vistas 
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sucessivas. Haveria, em tal caso, afronta total a todos os princípios 

norteadores da Lei 9.099/95, e não uma opção administrativa para 

solucionar problema de excesso de demanda. A sugestão é que a 

dispensa ocorra em processos selecionados pelo Magistrado, que 

receberão especial atenção do Conciliador após audiência que terminar 

sem acordo. As partes, necessariamente assistidas por advogado, serão 

questionadas sobre a existência de prova oral a produzir. Negativa a 

resposta, o Conciliador recebe a contestação, passa ao patrono do autor 

para ciência e considerações, consigna a inexistência de outras provas a 

produzir e remete o processo à conclusão, para fins de sentença. Não há 

qualquer possibilidade de abertura de prazo para “réplica” ou “alegações 

finais”. (Isabela Lobão dos Santos, Juizados Especiais – Legislação E 

Princípios Norteadores, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - 

Turmas Recursais - Sistema dos Juizados Especiais, 

www.emerj.tjrj.gov.br). Intimem-se no próprio sistema eletrônico. Às 

providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-62.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ORIAS FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000041-62.2018.8.11.0025. REQUERENTE: ORIAS FERREIRA SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. V I S T O S, Considerando que o 

art. 33 da Lei nº 9.099/95, prevê que todas as provas serão produzidas 

na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas 

previamente e, forte na ideia de oralidade e concentração de atos que 

permeia a essência do procedimento sumaríssimo, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento, para o dia 04 DE JUNHO DE 2018, às 15h:20min., 

devendo as partes comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se 

desejarem produção de prova oral, salientando, ademais, que poderá o 

requerente apresentar réplica à contestação, no ato instrutório de forma 

oral, ou até cinco dias antes do ato, por meio escrito. Destaque-se que é 

dever do julgador, como condutor do feito, privilegiar a simplicidade de 

formas e prestigiar a oralidade do procedimento, evitando a criação de 

fases ou etapas do feito que não estão contempladas na ideia central da 

Lei n. 9.099/95, como vem salientando a doutrina moderna: “Assim, no 

caso, considero que há incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 

330, do CPC, e o princípio da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; 

princípio este que é o corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui 

também dos artigos 21 a 28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados 

Especiais Cíveis e a Lei 9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de 

forma alguma pode se permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para 

uma subversão do rito sumaríssimo, com manifestações diversas das 

partes nos autos por petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, 

em tal caso, afronta total a todos os princípios norteadores da Lei 

9.099/95, e não uma opção administrativa para solucionar problema de 

excesso de demanda. A sugestão é que a dispensa ocorra em processos 

selecionados pelo Magistrado, que receberão especial atenção do 

Conciliador após audiência que terminar sem acordo. As partes, 

necessariamente assistidas por advogado, serão questionadas sobre a 

existência de prova oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador 

recebe a contestação, passa ao patrono do autor para ciência e 

considerações, consigna a inexistência de outras provas a produzir e 

remete o processo à conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer 

possibilidade de abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. 

(Isabela Lobão dos Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios 

Norteadores, Série Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas 

Recursais - Sistema dos Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). 

Intime-se no próprio sistema eletrônico. Às providências. FABIO 

PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-60.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO MONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP0203049A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010171-60.2016.8.11.0025. REQUERENTE: CARLOS ALBERTO MONTE 

REQUERIDO: TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL V I S 

T O S, Compulsando os autos, denota-se um costumeiro equívoco de 

aplicação e execução do procedimento sumaríssimo implantado pela Lei n. 

9.099/95 e subvertido ao longo dos anos de práxis forense, que por 

comodismo ou dificuldade de compreender o espírito da norma foi se 

enraizando no dia a dia dos Juizados Especiais, repetindo-se fórmulas e 

adotando-se prazos e comportamentos que se distanciam em muito da 

ideia central da Lei, de um rito mais célere, enxuto, caracterizado pela 

simplicidade das formas e pela oralidade do procedimento. Digo isso 

porque, ao que se dessume da ata de audiência conciliatória, entendeu a 

parte e a própria Conciliadora, que a ausência de apresentação de 

contestação naquele ato teria acarretado a revelia da demandada, 

olvidando-se que não existe, em lugar nenhum da Lei, esse tal prazo de 

contestação, a ser exercido até a conciliação judicial. Diga-se, aliás, que 

de acordo com o Enunciado nº 10 do FONAJE, o prazo para o requerido 

apresentar resposta à inicial se dá até a audiência de instrução de 

julgamento, porque, relembre-se, o processo é oral e concentrados seus 

atos todos nessa aludida audiência. Assim, se não foi designada instrução 

ainda, evidente que não se pode falar em revelia, até porque, usando da 

facilidade do processo eletrônico, a parte fez aportar ao feito, antes 

mesmo do fim do prazo, a sua defesa, que optou por apresentar de forma 

escrita. Desse modo, tempestiva a contestação, e forte na ideia de 

oralidade e concentração de atos que permeia a essência do 

procedimento sumaríssimo, designo audiência de instrução e julgamento, 

para o DIA 04 DE JUNHO DE 2018, às 16h, devendo as partes 

comparecerem, acompanhadas de testemunhas, se desejarem produção 

de prova oral, salientando, ademais, que poderá o requerente apresentar 

réplica à contestação, no ato instrutório de forma oral, ou até cinco dias 

antes do ato, por meio escrito. Destaque-se que é dever do julgador, como 

condutor do feito, privilegiar a simplicidade de formas e prestigiar a 

oralidade do procedimento, evitando a criação de fases ou etapas do feito 

que não estão contempladas na ideia central da Lei n. 9.099/95, como vem 

salientando a doutrina moderna: “Assim, no caso, considero que há 

incompatibilidade lógica entre a incidência do art. 330, do CPC, e o princípio 

da oralidade previsto no art. 2º , da Lei 9.099/95; princípio este que é o 

corolário máximo da Lei 9.099/95; é o que deflui também dos artigos 21 a 

28, da Lei 9.099/95. (Eduardo Oberg Os Juizados Especiais Cíveis e a Lei 

9.099/95, Lumen Juris Editora); (...) “Assim, de forma alguma pode se 

permitir que a dispensa de AIJ abra espaço para uma subversão do rito 

sumaríssimo, com manifestações diversas das partes nos autos por 

petições e aberturas de vistas sucessivas. Haveria, em tal caso, afronta 

total a todos os princípios norteadores da Lei 9.099/95, e não uma opção 

administrativa para solucionar problema de excesso de demanda. A 

sugestão é que a dispensa ocorra em processos selecionados pelo 

Magistrado, que receberão especial atenção do Conciliador após 

audiência que terminar sem acordo. As partes, necessariamente 

assistidas por advogado, serão questionadas sobre a existência de prova 

oral a produzir. Negativa a resposta, o Conciliador recebe a contestação, 

passa ao patrono do autor para ciência e considerações, consigna a 

inexistência de outras provas a produzir e remete o processo à 

conclusão, para fins de sentença. Não há qualquer possibilidade de 

abertura de prazo para “réplica” ou “alegações finais”. (Isabela Lobão dos 

Santos, Juizados Especiais – Legislação E Princípios Norteadores, Série 

Aperfeiçoamento de Magistrados 15 - Turmas Recursais - Sistema dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 383 de 602



Juizados Especiais, www.emerj.tjrj.gov.br). Intime-se no próprio sistema 

eletrônico. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001302-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

1001302-96.2017.8.11.0025. REQUERENTE: JOSE CARLOS GOULART 

REQUERIDO: CLARO S.A. V I S T O S, Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, embora 

devidamente intimado para audiência de conciliação, não compareceu ao 

ato e tampouco apresentou justificativa da sua ausência, consoante se 

observa no termo de id. nº 10947531. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei 

9.099/95. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do art. 51, §2º da Lei dos Juizados Especiais e do Enunciado nº 28 

do FONAJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Publique-se e Intime-se. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-22.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DE GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010094-22.2014.8.11.0025 REQUERENTE: ELIANE RODRIGUES DE GOIS 

REQUERIDO: BANCO BMG VISTOS. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Diretamente ao ponto, conforme se dessume da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se que a parte 

devedora quitou débito exequendo, bem como o credor postulou pelo 

levantamento dos valores depositados em Juízo. Por tais razões, em face 

do adimplemento do executado, a extinção do feito é medida impositiva. 

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Por 

fim, DETERMINO a expedição de alvará em favor do credor para 

levantamento do valor depositado no ID nº 10826066, nos moldes 

requeridos na petição de ID. 11670509. 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 

n. 20/2007/CGJ-MT. Às providências. Juína/MT, 14 de maio de 2018. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZALINO XAVIER DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 

8010290-21.2016.8.11.0025 REQUERENTE: COTRIGUACU MOTOSSERRAS 

LTDA - EPP REQUERIDO: ROZALINO XAVIER DE OLIVEIRA DOS SANTOS 

VISTOS. Relatório dispensado na forma do artigo 38, da Lei n.° 9.099/95. A 

extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso III, do NCPC, 

requer que a parte autora promova os atos e diligências que lhe competir, 

não abandonando a causa por mais de 30 (trinta dias). Na hipótese dos 

autos, o prosseguimento regular do feito restou obstaculizado em razão 

da inércia da parte requerente que, mesmo devidamente intimada para 

fazê-lo, quedou-se inerte (ID. 12225266), ocasionando a paralisação do 

feito por mais de 30 dias. 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. Dessa forma, é de rigor 

extinguir o feito sem resolução do mérito, ante o desinteresse da parte 

requerente. Nesses moldes, ante 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. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína/MT, 14 

de maio de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 001/2018 - C.A.

A Doutora Edna Ederli Coutinho, Meritíssima Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, no uso de suas atribuições 

legais e,

CONSIDERANDO que a Ilustríssimo Senhor Eduardo da Silveira Campos, 

Digníssimo Vice-Diretor Geral do Egrégio Tribunal de Justiça, com o 

objetivo de oportunizar o estágio de estudantes de nível superior em 

Tecnologia da Informação, aliado a necessidade de auxílio na prestação 

jurisdicional, autorizou, em 04/05/2018, no Pedido de Abertura de 

Processo Seletivo n. 21/2018 (CIA: 0710533-34.2018.811.0011) esta 

Comarca a proceder ao processo seletivo de recrutamento de estagiários,

1. Torna pública a abertura do Processo Seletivo para o Cadastro de 

Reserva de Estagiários de Nível Superior em Tecnologia da Informação na 

Comarca de Mirassol D´Oeste – MT.

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.5.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca de 

Mirassol D’Oeste/MT, situado na Av. Joaquim Cunha n.595, Bairro Alto da 

Boa Vista – Mirassol D’Oeste – MT, no período compreendido de 

28/05/2018 a 12/06/2018, no horário das 13h às 18h.

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital.

Mirassol D´Oeste-MT, 15 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juiz(a) de Direito e Diretor(a) do Foro

 

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241966 Nr: 3880-28.2016.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marques e Caetano Ltda, Domingos Aparecido Marques, 

Vera Lucia Caetano Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zoetes Industria de Produtos Veterinários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:SP / 286.438, Edineia Santos Dias - OAB:SP / 197.358

 (...Quanto aos sócios, embargantes pessoas físicas, entendo que não 

houve a juntada de documentos suficientes à comprovação de aludida 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não 

tendo sido juntado sequer declaração de hipossuficiência.Portanto, 

indefiro o pleito de gratuidade da justiça aos embargantes.Intime-se os 

embargantes, 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.Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em 

Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230876 Nr: 2317-33.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques & Caetano Ltda., Vera Lucia Caetano 

Marques, Domingos Aparecido Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia da Silva Brito - 

OAB:286438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karlos Lock - OAB:16.828, 

MARCELO HAJAJ MERLINO - OAB:173974 OAB/SP, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401

 Cumpram-se as determinações proferidas no feito em apenso.

 Às providências.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251375 Nr: 3761-33.2017.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Brito de Souza, Jocezio Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zé Devoto, Nivaldo Natal de Almeida, 

Associação dos Produtores Rurais do Acampamento Terra Esperança

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roecson Valadares Sá - 

OAB:19.797

 A despeito de os autos me terem vindo conclusos diante da manifestação 

contida às fls. 108/110, o ato deprecado na presente missiva encontra-se 

suspenso, conforme decisão exarada pelo juízo deprecante ás fls. 

112/113, razão pela qual sua análise ficará prejudicada até ulterior 

decisão em sentido contrário daquele juízo.

Assim, aguarde-se em cartório nova deliberação do juízo deprecante pelo 

prazo da suspensão da liminar, oficiando-se, tão logo exaurido o lapso 

fixado, o juízo deprecante solicitando novas orientações.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253517 Nr: 5001-57.2017.811.0011

 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: Zilah Soares da Silva

 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:

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Determino que a secretária deste Juízo diligencie sobre o Estudo Social já 

determinado, na decisão de fl. 29/30-v.

Intime-se

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.: 167805 Nr: 3370-54.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcilene Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DECISÃO – EMENDAr A 

INICIAL – Relação processual não formada – INTIMAÇÃO PARA 

Apresentar Contrarrazões – DESNECESSIDADE – Valor da causa – 

matéria de ordem pública – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – 

NATUREZA DECLARATÓRIA – CONTEÚDO ECONÔMICO - ART. 259, VII, 

DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a 

intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões quando o 

recurso for interposto contra decisão proferida antes de formada a 

triangulação processual. Ainda que se trate de ação declaratória, o valor 

da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, isto é, ao 

proveito econômico pretendido pelo autor. Na ação de usucapião o valor 

da causa deve ser atribuído pela estimativa oficial para lançamento do 

imposto, nos termos do art. 259, VII, do CPC, podendo inclusive ser 

modificado, de ofício, pelo Magistrado, por se tratar de matéria de ordem 

pública. (AI 58747/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, 

Publicado no DJE 27/09/2013) (Grifado). AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO - 

PARTE NÃO CITADA NA DEMANDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO I - O 

requerido/agravante sequer foi citado na ação, não ocorrendo a 

triangularização da relação processual, sendo, portanto, dispensável a 

sua intimação para apresentar contrarrazões de apelação. II - O decisum 

objurgado tão somente permitiu que o processo retomasse o seu regular 

andamento, com a triangularização da relação processual, inexistindo, 

assim, qualquer prejuízo. III - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo 

Interno Ap, 24100286947, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão 

julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2012, Data 

da Publicação no Diário: 15/03/2012) Ante o exposto, remetam-se os autos 

ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de maio 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80244 Nr: 2249-93.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Santos & Cia Ltda -ME., Nilson dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DECISÃO – EMENDAr A 

INICIAL – Relação processual não formada – INTIMAÇÃO PARA 

Apresentar Contrarrazões – DESNECESSIDADE – Valor da causa – 

matéria de ordem pública – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ – 

NATUREZA DECLARATÓRIA – CONTEÚDO ECONÔMICO - ART. 259, VII, 

DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É desnecessária a 

intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões quando o 

recurso for interposto contra decisão proferida antes de formada a 

triangulação processual. Ainda que se trate de ação declaratória, o valor 

da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, isto é, ao 

proveito econômico pretendido pelo autor. Na ação de usucapião o valor 

da causa deve ser atribuído pela estimativa oficial para lançamento do 

imposto, nos termos do art. 259, VII, do CPC, podendo inclusive ser 

modificado, de ofício, pelo Magistrado, por se tratar de matéria de ordem 

pública. (AI 58747/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/09/2013, 

Publicado no DJE 27/09/2013) (Grifado). AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA 

DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO - 

PARTE NÃO CITADA NA DEMANDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO I - O 

requerido/agravante sequer foi citado na ação, não ocorrendo a 

triangularização da relação processual, sendo, portanto, dispensável a 

sua intimação para apresentar contrarrazões de apelação. II - O decisum 

objurgado tão somente permitiu que o processo retomasse o seu regular 

andamento, com a triangularização da relação processual, inexistindo, 

assim, qualquer prejuízo. III - Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo 

Interno Ap, 24100286947, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão 

julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2012, Data 

da Publicação no Diário: 15/03/2012) Ante o exposto, remetam-se os autos 

ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de maio 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 188576 Nr: 2422-78.2013.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hiper JN - Comércio de Materiais p/ Construção Ltda, 

Clailton Frioso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Aparecida dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido formulado à fl. 78 para tanto, expeça-se ofício ao 

SERASA e ao SPC, determinando a inserção do nome do executado 

MARCIA APARECIDA DOS REIS em seus cadastros em virtude de débito 

que perfaz o valor de R$ 3.910,06 (três mil, novecentos e dez reais e seis 

centavos) oriundos deste processo.

Assim, intime-se a parte autora para indicar bens à penhora, bem como 

valor atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão nos termos do artigo 921, III, do CPC.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

INDEFIRO a pesquisa no CEI ANOREG/MT, em razão de ser ônus da parte.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste - MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24742 Nr: 2041-17.2006.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PO, LCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lívia Comar da Silva - 

OAB:7650-B, Pedro Ovelar - OAB:6270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Vicente de Souza - 

OAB:3.737

 Defiro o pedido de fls. 538, para determinar a suspensão do processo, 

pelo prazo de 06 (seis) meses, a fim de que o exequente possa tentar 

localizar bens e valores em nome do executado passíveis de penhora.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 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.: 258756 Nr: 1292-77.2018.811.0011

 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: Fernanda Alves Manoel Dutra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Noraide Manoel de Moraes, Espolio 

de Elza Alves Manoel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius Castro Cintra - 

OAB:10.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Abertura de Inventário onde figura como 

inventariante Fernanda Alves Manoel Dutra e como inventariado o Espólio 

de Noraide Manoel de Moraes e de Elza Alves Manoel, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Nomeio como inventariante a requerente Srª Fernanda Alves Manoel 

Dutra, sob compromisso. Intime-a para assinatura do termo de 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias.

 No prazo de 20 (vinte) dias contados da data em que prestou 

compromisso, deverá a inventariante apresentar as primeiras 

declarações, ex vi do art. 620 do CPC.

Apresentadas as primeiras declarações citem-se, para os termos do 

inventário e partilha, o cônjuge, os herdeiros, os legatários, a Fazenda 

Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se o finado deixou testamento, para que digam sobre as 

primeiras declarações, no prazo legal do art. 626 e ss. do CPC.

 Não havendo impugnação às primeiras declarações, e tendo havido 

concordância da Fazenda Pública quanto aos valores atribuídos aos bens 

do espólio nas primeiras declarações (CPC, art. 633), lavre-se o termo de 

últimas declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante para 

prestá-las.

Após as últimas declarações, voltem-me conclusos para novas 

deliberações.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232417 Nr: 3244-96.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRMdS, Leticia Ferreira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante nova localização do endereço do requerido, defiro o pleito de fl. 88, 

razão pela qual determino que 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.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Expeça-se o necessário Expeça-se o necessário.

Mirassol D’Oeste, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 218819 Nr: 3407-13.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iara Pascolat Coradini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Tostes Cardoso - 

OAB:10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso de temporal transcorrido, requisitem-se 

informações acerca do pagamento do RPV expedido à fl. 82/82-v°.

Após, vista à parte exequente para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, advertindo que o silêncio será interpretado como quitação.

Somente então, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235360 Nr: 371-89.2016.811.0011

 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: FCS, Fatima Maria Cerqueira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a informação de fl. 70, intime-se o advogado da parte 

autora, para informar o novo endereço da requerente, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção.

Uma vez apresentado, expeça-se carta precatória para a realização do 

estudo socioeconômico no prazo de 15 (quinze).

 Após, vistas às partes e em seguida ao Ministério Público para 

manifestarem acerca do laudo, no mesmo prazo.

Por fim conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 174506 Nr: 4779-65.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cogetop Consultoria Geodesica Topografica 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o requerimento do exequente, determino a suspensão do 

processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com supedâneo no art. 922 do 

código de Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão intime-se o exequente para pugnar o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silencio 

interpretado como quitação integral do débito.

Após, concluso.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 168856 Nr: 3559-32.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para que se manifeste acerca dos documentos de 

fls. 37/38, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, 

advertindo-se que o silêncio interpretado como quitação integral do débito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 2728 Nr: 721-10.1998.811.0011

 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 BAMERINDUS DO BRASIL S/A - SOB 

INTERVENÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Alves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089, CAROLINA RODRIGUES - OAB:13486/O, 

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - OAB:155.456, Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A, MAYARA JENNIFFER MESANINI DE SOUZA - OAB:23722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, determino a remessa do feito ao Cartório Distribuidor para 

que retifique a distribuição deste processo devendo constar como Tipo de 

Ação: Execução.

Outrossim, Chamo o feito à ordem para revogar o despacho proferido às 

fls. 90, considerando que não detém qualquer relação com o objeto da 

presente demanda.

Nesta senda, indefiro o pleito de penhora de fls. 88, uma vez que o 

exequente não juntou aos autos planilha de débito atualizada, razão pela 

qual intime-se a exequente pessoalmente para informar bens a ser 

penhorado, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste-MT, 09 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255003 Nr: 5598-26.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Oeste de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pereira da Silva & Ferreira da Silva Ltda-ME, 

Fabio Pereira da Silva, Emerson Pereira da Silva, Francisco Ferreira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os autos vieram conclusos para análise do pleito de fls. 44/45 em que os 

executados pugnam pela determinação de suspensão dos atos 

executivos contra os avalistas em razão do devedor principal se 

encontrar em recuperação judicial.É a síntese necessária.Decido.(...)Pelo 

exposto, indefiro o pleito em voga e determino a intimação da parte 

exequente para dar regular impulsionamento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 

2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253838 Nr: 5133-17.2017.811.0011
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerson Clementino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Juarez Romero Zaim - 

OAB:4.656

 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, 12 de abril de 2018.Edna Ederli CoutinhoJuíza de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258394 Nr: 1106-54.2018.811.0011

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Barbosa Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Costa Leite - 

OAB:9066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro nos arts. 300 do CPC, indefiro a tutela de 

urgência por ausência dos requisitos para sua concessão.Deixo para 

analisar o pleito de inversão do ônus da prova na decisão 

saneadora.Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 21 de junho de 2018, às 

16h30min, devidamente acompanhado 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 o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência.Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos 

termos do §3º, do art. 334 do NCPC.As partes poderão constituir 

representante, por meio de procuração específica com poderes para 

negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).Advirto as partes que o seu 

não comparecimento injustificado à oralidade é considerado ato atentatório 

à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual 

será revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC).Por fim, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

CPC.Intime-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste – MT, 25 de abril de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253187 Nr: 4830-03.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCdM, ICS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 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 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. Com a juntada da planilha de cálculo, volvam-me conclusos. 

Intimem-se.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste - MT, 11 de abril de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237777 Nr: 1661-42.2016.811.0011

 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: Luzia Antonia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Habitação Popular do Estado de 

Mato Grosso, Elonet Habitação, MT Fomento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Peruchi de Matos - 

OAB:9.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA SAVINA ANDRADE 

TORRES - OAB:38172, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, 

ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959, Silvânia Gonçalves Lopes - 

OAB:33554/DF

 (...)DEFIRO a produção de prova documental e oral, consubstanciada pelo 

depoimento de testemunhas e depoimento pessoal das partes, 

designando, para tanto, audiência de instrução e julgamento para o dia 

18/07/2018, às 15 horas, oportunidade em que, antes de aberta a 

instrução, as partes poderão chegar a um acordo.A contar da intimação 

desta decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para 

juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos 

dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda deverão os causídicos 

providenciar as intimações das testemunhas arroladas tempestivamente 

nos termos do artigo 455 do NCPC, excetuando-se as hipóteses do §4º do 

mesmo artigo.Proceda a Secretária deste Juízo com a exclusão da 

empresa Elonet – Habitação Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda no 

polo passivo da lide. Intimem-se as partes e seus advogados.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de abril de 2018.Edna 

Ederli CoutinhoJuíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 178480 Nr: 744-28.2013.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. Galdino Silva - ME, Cesar Galdino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Transito de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves de Oliveira - 

OAB:8083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o pleito de fls. 230, e determino que seja o alvará de fl. 224 

cancelado, de maneira que à Gestora Judicial expeça novo alvará para 

levantamento dos valores, contendo os dados correto apresentado pelo 

solicitante á fl. 230.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252354 Nr: 4254-10.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVC, Anne Caroline Velho Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Maxwll Ono Cerqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA VICENTE LUCA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido formulado à fl. 30 para tanto, expeça-se ofício ao 

SERASA e ao SPC, determinando a inserção do nome do executado 

JORGE MAXWLL ONO CERQUEIRA (CPF Nº 021.461.901-08) em seus 

cadastros quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e nove 

centavos) oriundos deste processo.

Assim, intime-se a parte autora para indicar bens à penhora, bem como 

valor atualizado do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão nos termos do artigo 921, III, do CPC.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste - MT, 10 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 169557 Nr: 3658-02.2012.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Pereira Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11-546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504

 Defiro o pedido de fl. 249, de modo que, se proceda com a expedição de 

Carta Precatória, a ser realizado no endereço Rua Bahia, Qd. 120, Lt. 14 – 

bairro: Cristo Reis, Comodoro- MT, CEP: 78.310-000.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste-MT, 08 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103015 Nr: 918-42.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esteira Livre Recuperadora de Máquinas Ltda - 

ME, Sergio Francisco Ferreira Zambon, Sabina Heloisa Zambon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em detida análise do feito, verifico que o exequente informou à fl. 54/55, 

que a executada é pessoa falecida.

 À vista disso, determino a suspensão do processo pelo prazo de 06 

(seis) meses, para que a Fazenda Pública Estadual regularize o polo 

passivo do feito, nos termos do artigo 778, §1º, II, do NCPC.

Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e volvam-me 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 08 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 8061 Nr: 40-45.1995.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Pereira da Silva - 

OAB:1459-A

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 174, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 30 (trinta) dias à parte autora, uma vez que não foi 

localizado nenhum inventário em trâmite.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de março de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROSA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 22/05/2018 Hora: 15:30 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-65.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR RODRIGUES CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 20/06/2018 Hora: 14:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RUFINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Vistos, etc. Considerando que a parte autora, devidamente 

intimada para emendar a inicial, quedou-se inerte, conforme certidão retro, 

indefiro a petição inicial e extingo o feito sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas ou 

despesas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Mirassol 
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D’Oeste/MT, 09 de maio de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-80.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINA DE JESUS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes acerca da R. 

Decisão constante do ID.13079186, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 20/06/2018 Hora: 13:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo o advogado da mesma comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-50.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.13079663 , bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 20/06/2018 Hora: 14:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-35.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVAIR DAMACENA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.13079733, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 20/06/2018 Hora: 15:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-20.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE VELESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.13079793, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 20/06/2018 Hora: 15:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA PAIXAO (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)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do ID.13079892, bem como, da audiência designada 

nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação 

- Juizado Especial Data: 20/06/2018 Hora: 16:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 231892 Nr: 2904-55.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Gonçalves Dias, José Mendes de 

Souza, Paulo Jakson Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INITMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS Nº 2904-55.2015.811.0011

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

RÉU(S): Gleison Gonçalves Dias

José Mendes de Souza

Paulo Jakson Pereira de Oliveira

INTIMANDO: Réu(s): Paulo Jakson Pereira de Oliveira, Rg: 53.298.355-5 

SSP SP Filiação: Moizés Rodrigues da Silva e de Rute Pereira de Oliveira, 

data de nascimento: 25/12/1991, brasileiro(a), natural de Mirassol 

d´oeste-MT, solteiro(a), desocupado, Endereço: Rua Vitorino Teodoro do 

Prado, S/nº, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 139/142, proferida 

nos autos e a seguir transcrita (...) .Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR o 

réu PAULO JACKSON PEREIRA DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do 
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art. 155, caput, do Código Penal, e os réus JOSÉ MENDES DE SOUZA e 

GLEISON GONÇALVES DIAS, como incursos nas sanções do artigo 180, 

caput, do Código Penal, pelo que passo a dosar a pena individualmente 

para cada enunciado.•Réu Jackson Pereira de Oliveira.Em atenção ao 

disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou 

culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de 

reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de antecedentes; 

poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e 

personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do 

crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento do 

patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) 

ano de reclusão.Insta consignar a existência da atenuante da confissão, 

porém, deixo de valorá-la, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano 

de reclusão, em respeito à súmula 231 do STJ.Há a causa de diminuição 

de pena do art. 155, §2º, do CP, pelo que reduzo sua pena pela metade, 

dosando-a definitivamente em 06 (seis) meses de reclusão, à míngua de 

causas de aumento.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena 

e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 05 (cinco) 

dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à 

data dos fatos.O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos 

termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, visto que a pena fixada é 

inferior a quatro anos e o réu não é reincidente.Em sendo cabível à 

espécie, substituo sua pena por uma restritiva de direitos, a ser 

especificada em audiência admonitória.Havendo substituição, descabida a 

suspensão da pena.Réu Gleison Gonçalves Dias.Em atenção ao disposto 

no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade 

normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto 

no tipo; o réu não é possuidor de antecedentes; poucos elementos foram 

coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão 

pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de 

obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, o qual já é punido pela 

própria tipicidade; as circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, 

nada tendo a valorar; as consequências do crime foram normais à 

espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo 

que a circunstância não merece valoração negativa; o comportamento da 

vítima não contribuiu para a prática do crime.Desta forma, não havendo 

circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no 

mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão.Insta consignar a existência da 

atenuante da confissão, porém, deixo de valorá-la, mantendo a pena 

intermediária em 01 (um) ano de reclusão, em respeito à súmula 231 do 

STJ.Há a causa de diminuição de pena do art. 155, §2º, do CP, pelo que 

reduzo sua pena pela metade, dosando-a definitivamente em 06 (seis) 

meses de reclusão, à míngua de causas de aumento.Em atenção ao 

critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, 

fixo a pena de multa em 05 (cinco) dias-multa, correspondentes a um 

trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos.O regime de 

cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do 

Código Penal, visto que a pena fixada é inferior a quatro anos e o réu não 

é reincidente.Em sendo cabível à espécie, substituo sua pena por uma 

restritiva de direitos, a ser especificada em audiência admonitória.Havendo 

substituição, descabida a suspensão da pena.Réu José Mendes de 

Souza.Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o 

delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o 

juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu não é possuidor de 

antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta 

social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o 

motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil em detrimento 

do patrimônio alheio, o qual já é punido pela própria tipicidade; as 

circunstâncias do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar; 

as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no 

resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não 

merece valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para 

a prática do crime.Desta forma, não havendo circunstâncias judiciais 

desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) 

ano de reclusão.Insta consignar a existência da atenuante da confissão, 

porém, deixo de valorá-la, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano 

de reclusão, em respeito à súmula 231 do STJ.Há a causa de diminuição 

de pena do art. 155, §2º, do CP, pelo que reduzo sua pena pela metade, 

dosando-a definitivamente em 06 (seis) meses de reclusão, à míngua de 

causas de aumento.Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena 

e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em 05 (cinco) 

dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à 

data dos fatos.O regime de cumprimento da pena será o aberto, nos 

termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, visto que a pena fixada é 

inferior a quatro anos e o réu não é reincidente.Em sendo cabível à 

espécie, substituo sua pena por uma restritiva de direitos, a ser 

especificada em audiência admonitória.Havendo substituição, descabida a 

suspensão da pena.Os condenados poderão apelar em liberdade, uma 

vez que as respectivas penas foram substituídas por uma restritiva de 

direitos.Isento os réus das custas processuais.Oportunamente, após o 

trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências:a)Lance o nome 

dos réus no rol dos culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva 

dos condenados;c)Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código 

Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, 

comunicando-o sobre esta decisão;d)Comuniquem-se os institutos de 

ident i f icação estadual  e federal ;Publ ique-se.  Regist re-se . 

Intimem-se.Cumpra-se.”No mais, permanece o veredicto nos termos em 

que foi prolatado.Republique-se o dispositivo da sentença de fls. 139/142 

com as correções apontadas acima.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 27 de setembro de 2017.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Regina de Lazari 

Onorio, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 14 de maio de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 209487 Nr: 3078-29.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA GABRIELA ZANROSSO 

- OAB:15679, JULIANA FERNANDES SÁ - OAB:16655

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos à advogado do reeducando para que no prazo de 05 

(cincp) dias.

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 111515 Nr: 6819-13.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe, Fokko 

Heinrich Schwabe, Ecko Elso Ewald Helmut Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Valeska Fernanda da Camara Linhares - OAB:MT 14.988-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 26, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: de novo mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 
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expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 101478 Nr: 1114-34.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos Dall' ago, Elaine Rosa Alves 

Dalla'ago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 24, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição: de novo mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 34895 Nr: 1214-38.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Valdo Bressan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento da complementação 

da diligência do oficial de justiça, mediante emissão de guia através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, tendo em vista que 

o bem imóvel localiza-se na zona rural e o valor depositado consta 

somente a importância referente a zona urbana (fls66/67).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 2622-83.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Cunha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 Código nº: 86141. L. Apolo: 1011010.

Vistos, etc.

O acusado, devidamente representado por defensor, apresentou resposta 

à acusação.

Tendo em vista que na defesa apresentada pelo réu não foi arguida 

nenhuma questão preliminar, tampouco da análise dos autos verifica-se a 

existência de qualquer das hipóteses elencadas no artigo 397 e incisos do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 22 de junho de 2016, às 17h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Nova Mutum-MT, 11 de fevereiro de 2016.

Cássio Leite de Barros Netto

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76301 Nr: 4869-08.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Três Irmãs Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do 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.: 74158 Nr: 2683-12.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Consórcio Nacional Massey Fergusson Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloiza Cristina Castelan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 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.: 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:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, acerca do 

bloqueio de fls. 29, requerendo que entender de direito no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 36559 Nr: 2901-50.2007.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izidio Machado Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, 

Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IZIDIO MACHADO AMORIM, Cpf: 

57165335153, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAR A PARTE EXECUTADA, acima qualificada, para em 05 

(cinco) dias, manifestar acerca da penhora on line realizada nos autos.

Despacho/Decisão: (...) Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o 

executado para em 05 (cinco) dias, requerer o que de direito, bem como, 

oficie-se à Conta Única para vinculação dos valores.(...)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 14 de maio de 2018

Luciana de Souza Cavar Moretti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103353 Nr: 2340-74.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAÚJO FELIPE & BATISTA DA COSTA LTDA 

ME, Saulo Araujo Felipe, Gilmar Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, acerca da 

penhora on line de fls. 51853, requerendo que entender de direito no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 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 

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:

 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.: 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:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 109529 Nr: 5707-09.2017.811.0086

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andrew Joseph Zanini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EDMUND ZANINI , Luiz Rissi, 

Annita Rissi, VEREDIANA BINOTTI, Carlos Alberto Schwarz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adarcir Seidl Junior - OAB:SP 

236.666, Josmeyr Alves de Oliveira - OAB:81717/SP, Ruben Marcos 

Seidl - OAB:SP 235.194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:MT 7440, Tadeu Mucio Galvão Marques Vallim - OAB:4717

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

proceder a CITAÇÃO dos requeridos, na pessoa dos seus procuradores, 

para contestarem o pedido no prazo comum de 15 (quinze) dias e, por 

todo o teor da decisão de fl. 68, a qual passo a transcrever: "Vistos. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. 

Citem-se os opostos, na pessoa de seus respectivos patronos, para 

contestarem o pedido no prazo comum de 15 (quinze) dias, em 

observância ao disposto no artigo 683, paragrafo único, do Código de 

Processo Civil. Caso na contestação seja alegado pelos requeridos 

qualquer das matérias enumeradas no artigo 337 do CPC intime-se o autor 

para, apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias, sendo 

lhes permitida a produção de prova, de acordo com o artigo 351 do CPC. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27645 Nr: 640-83.2005.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. P Aviação Agricola Ltda., Egon Hoepers, C.Vale - 

Cooperativa Agroindustrial, Banco do Brasil S/A, Cooperativa 

Agropecuaria Mista Nova Mutum LTDA - Coopermutum, Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Agostinho Borsato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Arauz Filho - OAB:PR 

27.171, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:MT 3.610-O, Fabiula 

Muller Koenig - OAB:PR 22.819, Fernando Henrique Mazo Fávero - 

OAB:MT 10.262-B, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 

17.980-A, Leandro Westphalen Michel - OAB:MT 7.262-B, Luciana 

Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 11.955-B, Marco Aurélio 

Piacentini - OAB:MT 7170-B, Paulo de Morais Almeida Junior - 

OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 Vistos. Ante o exposto, determino: i. Inclua-se o nome de todos os 

credores na capa dos autos, excluindo-se apenas a Cooperativa 

Agropecuária Mista de Nova Mutum LTDA – Coopermutum, uma vez que 

seu crédito foi satisfeito; ii. Intime-se o credor Leandro Reis Bregunci para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o valor atualizado de seu crédito, 

bem como para que informe a conta para liberação de valores, ocasião em 

que, desde já, determino que a Sra. Gestora proceda aos atos 

necessários para a liberação dos valores do citado crédito; iii. Intime-se o 

credor Luis Felipe Lammel para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o 

valor atualizado de seu crédito, bem como para que informe a conta para 

liberação dos valores, ocasião em que, desde já, determino que a Sra. 

Gestora proceda aos atos necessários para a liberação dos valores do 

citado crédito; iv. Intime-se o credor Leandro Westhphalen Michel para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o valor atualizado de seu crédito, 

bem como para que informe a conta para liberação dos valores, ocasião 

em que, desde já, determino que a Sra. Gestora proceda aos atos 

necessários para a liberação dos valores do citado crédito; v. Intime-se a 

credora União para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o valor 

atualizado de seu crédito, bem como para que apresente nos autos a guia 

para pagamento de seu crédito, com vencimento para 30 (trinta) dias, em 

virtude do procedimento junto à conta única para compensação desta, 

ocasião em que, desde já, determino que a Sra. Gestora proceda aos atos 

necessários para a liberação dos valores do citado crédito; vi. Em relação 
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aos demais créditos, aguarde-se a manifestação do Banco do Brasil S/A, 

o qual é o próximo na ordem de pagamento de credores e, em seguida, 

retornem os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54371 Nr: 1857-20.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Union Agro Ltda, Adir Freo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleciane Cristina Sanches de 

Andrade - OAB:MT 14.513, Mauro Cesar Gonçalves Benites - 

OAB:MT 12.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15.104.A/MT, Carlos Roberto de Siqueira Castro - 

OAB:OAB/MT 15.103-A

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 599 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar o DR. Carlos Fernando Siqueira Castro - OAB/MT 

15.104-A, para que tome ciência acerca do desarquivamento destes 

autos, observado o prazo de 5 (cinco) dias para extração de cópias, 

sendo que, decorrido referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84492 Nr: 1675-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Bueno de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 É o breve relato.Fundamento e Decido.Inicialmente, verifico que assiste 

razão ao Parquet e à defesa em suas manifestações, pelos motivos que 

serão consignados abaixo:Segundo a regra estabelecida pelo artigo 126, 

§ 1º, inciso II, da Lei das Execuções Penais, o condenado poderá remir, 

por trabalho, parcela da execução da sanção, sendo que a contagem será 

feita à razão de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias de 

trabalho.Nesse diapasão, verifico que o condenado em apreço possui 17 

(dezessete) dias a remir de sua pena privativa de liberdade, uma vez que 

laborou por 51 (cinquenta e um) dias nos meses de julho de 2015 e janeiro 

de 2016, conforme planilhas de serviço de fls. 85 e 87.Sendo assim, 

DECLARO REMIDOS 17 (dezessete) dias da pena do reeducando 

EZEQUIAS BUENO DE QUADROS.Proceda-se à elaboração de novo 

cálculo de pena, incluindo-se os dias remidos nesta oportunidade, bem 

como já foi determinado por duas vezes, às fls. 38 e 80, O PERÍODO DE 

12/06/2014 A 17/03/2015 COMO DETRAÇÃO, tendo em vista que este foi o 

período em que permaneceu segregado devido à prisão preventiva 

decretada.Oficie-se à Direção da Cadeia Pública de Nova Mutum, para que 

informe sobre o desempenho de trabalho pelo reeducando durante o mês 

de agosto de 2015 e, caso positivo, sejam encaminhadas as respectivas 

planilhas de trabalho.Após a elaboração do novo cálculo, abra-se vistas 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Mutum/MT, 24/05/2016.LUCIANA DE 

SOUZA CAVAR MORETTIJuíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-29.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JOSE CICERO DE SOUZA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000322-29.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 179,47 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/11/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: JOSE CICERO DE SOUZA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - 

MT0009119S-A Nome: JOSE CICERO DE SOUZA SILVA Endereço: na Rua 

dos Lírios do Campo, 11, Colina, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: BANCO BRADESCARD S.A Endereço: Alameda Rio Negro, 585, 

Bloco B, 4 Andar, Alphaville Industrial, BARUERI - SP - CEP: 06454-000 

Senhor(a): REQUERENTE: JOSE CICERO DE SOUZA SILVA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 11 de maio 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: 1000321-44.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000321-44.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 110,90 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/11/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - 

MT0009119S-A Nome: TAMIRES COSTA DA SILVA Endereço: Rua dos 

Pessegueiros, 1682, Bairro Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: 

Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE 

MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERENTE: 

TAMIRES COSTA DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

11 de maio 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: 1000418-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILDO DE OLIVEIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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 1000418-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUVENILDO DE OLIVEIRA NUNES 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-59.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA 

Dados do Processo: Processo: 1000320-59.2018.8.11.0086 Valor causa: 

R$ 140,97 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

28/11/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: JONES EVERSON CARDOSO - 

MT0009119S-A Nome: TAMIRES COSTA DA SILVA Endereço: Rua dos 

Pessegueiros, 1682, Bairro Colina II, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: CLARO S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: CLARO 

S.A. Endereço: GALERIA DOS ESTADOS, Quadra 05, Edifício Embratel, 2 

andar, ASA SUL, BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 Senhor(a): 

REQUERENTE: TAMIRES COSTA DA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

11 de maio 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010031-71.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CELLA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME Dados do Processo: Processo: 

8010031-71.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 313,08 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 07/11/2018 Hora: 15:40 EXEQUENTE: H. THOM. 

COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Advogado do(a) 

EXEQUENTE: IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA - MT10846/O Nome: H. 

THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Endereço: Rua DAS 

PRIMAVERAS, 63W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

EXECUTADO: RENATA CELLA Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: 

RENATA CELLA Endereço: Rua DAS AZALEIAS, 1124 N, BAIRRO JARDIM, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: H. THOM. 

COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de EXEQUENTE, para que compareça à 

Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, 

nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 
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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, 

11 de maio 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010032-56.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANA PAVAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME Dados do Processo: Processo: 

8010032-56.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 1.095,75 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) Audiência: Tipo: Conciliação 

Sala: Conciliação Data: 07/11/2018 Hora: 16:20 EXEQUENTE: H. THOM. 

COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Advogado do(a) 

EXEQUENTE: IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA - MT10846/O Nome: H. 

THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Endereço: Rua DAS 

PRIMAVERAS, 63W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

EXECUTADO: SUZANA PAVAN Advogado do(a) EXECUTADO: Nome: 

SUZANA PAVAN Endereço: Rua DOS INGAZEIROS, 1461N, APTO 204 

RES MT, RESIDENCIAL MATOGROSSO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 Senhor(a): EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de EXEQUENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

11 de maio 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010020-42.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA OAB - MT10846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DE SOUZA ANTONIO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXEQUENTE: H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME Dados do Processo: Processo: 

8010020-42.2015.8.11.0086 Valor causa: R$ 949,23 Espécie/Assunto: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: H. THOM. 

COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Advogado do(a) 

EXEQUENTE: IDALINA PEREIRA CABRAL CORREA - MT10846/O Nome: H. 

THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME Endereço: Rua DAS 

PRIMAVERAS, 63W, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

EXECUTADO: JESSICA DE SOUZA ANTONIO Advogado do(a) 

EXECUTADO: Nome: JESSICA DE SOUZA ANTONIO Endereço: Rua 

LORIVAL MARTINS VIEIRA, 4146, TEIXEIRAO, CACOAL - RO - CEP: 

78975-000 Nos termos da legislação vigente, serve a presente, extraída 

dos autos da EXECUÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, acerca do resultado negativo da tentativa de Penhora 

Online efetuada, para que informe bens (e sua respetiva localização) da 

Parte Executada passíveis de penhora, ou requeira o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Nova Mutum 

- MT, 11 de maio 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: 1000085-29.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DIEHL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE FACCIO OAB - MT0022700A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: ELIANE DIEHL LOPES Dados do 

Processo: Processo: 1000085-29.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 

1.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 12/07/2018 

Hora: 13:20 REQUERENTE: ELIANE DIEHL LOPES Advogado do(a) 

REQUERENTE: ADRIELLE FACCIO - MT0022700A Nome: ELIANE DIEHL 

LOPES Endereço: Rua das Castanheiras, 470, w, Nossa Senhora 

Aparecida, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO 

PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 Nome: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT Endereço: RUA PRESIDENTE BACKER, PORTAO 18, SALA 

05 COMPLEXO ESPORTIVO CAIO MARTINS- LADO PAR, ICARAÍ, NITERÓI - 

RJ - CEP: 24220-041 Senhor(a): REQUERENTE: ELIANE DIEHL LOPES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 15 de maio 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: 1000233-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0011655A (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Adriana de Abreu (REQUERIDO)

Caroline da Silva Cruz (REQUERIDO)

Ozivânia França de Oliveira Luzzato (REQUERIDO)

Tancredo Vargas Saraiva de Araújo (REQUERIDO)

Diegon Fietz (REQUERIDO)
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Octávio Francisco Rodrigues Alves (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho (REQUERIDO)

Lisandra Prates Mansor (REQUERIDO)

José Rodolfo Fernandes de Souza (REQUERIDO)

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285/O (ADVOGADO)

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: FABIOLA SAMARA BRITO 

CORREIA Dados do Processo: Processo: 1000233-40.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 880,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

26/07/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: FABIOLA SAMARA BRITO 

CORREIA Advogados do(a) REQUERENTE: EDMAR GOMES DE OLIVEIRA 

NETO - MT9793/O-O, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - MT0011655A, 

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - MT14246/O Nome: FABIOLA 

SAMARA BRITO CORREIA Endereço: RUA E, 122, Casa 12, VILLAGE 

FLAMBOYANT, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-400 REQUERIDO: JOSÉ 

RODOLFO FERNANDES DE SOUZA, OZIVÂNIA FRANÇA DE OLIVEIRA 

LUZZATO, ADRIANA DE ABREU, CAROLINE DA SILVA CRUZ, DIEGON 

FIETZ, STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO, OCTÁVIO 

FRANCISCO RODRIGUES ALVES, LISANDRA PRATES MANSOR, 

TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAÚJO, MUNICIPIO DE SANTA RITA 

DO TRIVELATO, CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, 

STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: 

DILMA GOMES - MT22771/O Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado 

do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: 

Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: ADRIANA DE 

ABREU - MT22285/O Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: José Rodolfo 

Fernandes de Souza Endereço: Rua Urbano Rodrigues Fontes, 1047, 

Ponte, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nome: Ozivânia França de 

Oliveira Luzzato Endereço: Rua Eurico Dutra, 109, Alvorada, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: Adriana de Abreu Endereço: 

desconhecido Nome: Caroline da Silva Cruz Endereço: Rua dos Padeiros, 

150, Cavalhada, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: Diegon Fietz 

Endereço: RUA 18 A, 119, Quadra 54, Apto 902, SETOR AEROPORTO, 

GOIÂNIA - GO - CEP: 74070-060 Nome: Stefany Brayane Wohlfahrt de 

Pinho Endereço: AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 

28 de Dezembro, Residencial Primavera, RESIDENCIAL SÃO CARLOS, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78051-025 Nome: Octávio Francisco Rodrigues Alves 

Endereço: Rua A, Jardim Buritis, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 

78300-000 Nome: Lisandra Prates Mansor Endereço: Av. Presidente 

Vargas, 676, Centro, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Nome: 

Tancredo Vargas Saraiva de Araújo Endereço: Av. Paraná, 1725, Centro, 

TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 Nome: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO 

TRIVELATO Endereço: Av. Flávio Luiz, 2201, Centro, STA RITA 

TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA 

RITA DO TRIVELATO Endereço: Av. Flávio Luiz, 2060, Centro, STA RITA 

TRIVELATO - MT - CEP: 78453-000 Nome: STS CONSULTORIA E 

INFORMATICA LTDA - ME Endereço: CAMPINAS, 21, QUADRA03 SALA 08 

EMPRESARIAL CENTER, CPA I - MORADA DA SERRA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-085 Senhor(a): REQUERENTE: FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, 

para que compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora 

designada, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo 

endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 15 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000437-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS BATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 1000437-50.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.000,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

12/09/2018 Hora: 13:20 REQUERENTE: MARCIO DOS SANTOS BATA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT0017620A REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: RUA BARÃO DE MELGAÇO, 3475, - ATÉ 

1745/1746, PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-300 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) 

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, 15 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-95.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA (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 
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CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Dados do Processo: Processo: 1000434-95.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 37.480,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/09/2018 Hora: 17:00 REQUERENTE: FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA 

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) 

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, 15 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-87.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ODORICO SEBASTIAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 1000441-87.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 10.662,18 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

12/09/2018 Hora: 14:20 REQUERENTE: ODORICO SEBASTIAO DE ALMEIDA 

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: 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) 

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, 15 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-13.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA (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: 1000433-13.2018.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 37.480,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

05/09/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: FERNANDES LIBERIO DE ALMEIDA 

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) 

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, 15 de maio de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO 
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FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA 

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS 

HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, 

CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0011655A (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Adriana de Abreu (REQUERIDO)

Caroline da Silva Cruz (REQUERIDO)

Ozivânia França de Oliveira Luzzato (REQUERIDO)

Tancredo Vargas Saraiva de Araújo (REQUERIDO)

Diegon Fietz (REQUERIDO)

Octávio Francisco Rodrigues Alves (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho (REQUERIDO)

Lisandra Prates Mansor (REQUERIDO)

José Rodolfo Fernandes de Souza (REQUERIDO)

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285/O (ADVOGADO)

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CITAÇÃO/INTIMAÇÃO PARA REQUERIDO: JOSÉ RODOLFO 

FERNANDES DE SOUZA, OZIVÂNIA FRANÇA DE OLIVEIRA LUZZATO, 

ADRIANA DE ABREU, CAROLINE DA SILVA CRUZ, DIEGON FIETZ, 

STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO, OCTÁVIO FRANCISCO 

RODRIGUES ALVES, LISANDRA PRATES MANSOR, TANCREDO VARGAS 

SARAIVA DE ARAÚJO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, 

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, STS 

CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME Dados do Processo: Processo: 

1000233-40.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 880,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 26/07/2018 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA Advogados do(a) REQUERENTE: 

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - MT9793/O-O, EDUARDO RODRIGUES 

DA SILVA - MT0011655A, DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - 

MT14246/O REQUERIDO: JOSÉ RODOLFO FERNANDES DE SOUZA, 

OZIVÂNIA FRANÇA DE OLIVEIRA LUZZATO, ADRIANA DE ABREU, 

CAROLINE DA SILVA CRUZ, DIEGON FIETZ, STEFANY BRAYANE 

WOHLFAHRT DE PINHO, OCTÁVIO FRANCISCO RODRIGUES ALVES, 

LISANDRA PRATES MANSOR, TANCREDO VARGAS SARAIVA DE 

ARAÚJO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, CAMARA 

MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, STS CONSULTORIA E 

INFORMATICA LTDA - ME Nome: José Rodolfo Fernandes de Souza 

Endereço: Rua Urbano Rodrigues Fontes, 1047, Ponte, DIAMANTINO - MT - 

CEP: 78400-000 Nome: Ozivânia França de Oliveira Luzzato Endereço: 

Rua Eurico Dutra, 109, Alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: Adriana de Abreu Endereço: desconhecido Nome: 

Caroline da Silva Cruz Endereço: Rua dos Padeiros, 150, Cavalhada, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 Nome: Diegon Fietz Endereço: RUA 18 A, 

119, Quadra 54, Apto 902, SETOR AEROPORTO, GOIÂNIA - GO - CEP: 

74070-060 Nome: Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR DANTE MARTINS DE OLIVEIRA, 28 de 

Dezembro, Residencial Primavera, RESIDENCIAL SÃO CARLOS, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78051-025 Nome: Octávio Francisco Rodrigues Alves Endereço: 

Rua A, Jardim Buritis, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78300-000 Nome: 

Lisandra Prates Mansor Endereço: Av. Presidente Vargas, 676, Centro, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 Nome: Tancredo Vargas 

Saraiva de Araújo Endereço: Av. Paraná, 1725, Centro, TAPURAH - MT - 

CEP: 78573-000 Nome: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO 

Endereço: Av. Flávio Luiz, 2201, Centro, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 

78453-000 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO 

Endereço: Av. Flávio Luiz, 2060, Centro, STA RITA TRIVELATO - MT - CEP: 

78453-000 Nome: STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME 

Endereço: CAMPINAS, 21, QUADRA03 SALA 08 EMPRESARIAL CENTER, 

CPA I - MORADA DA SERRA, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-085 Advogado 

do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: DILMA GOMES - MT22771/O Advogado do(a) REQUERIDO: 

Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado 

do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) 

REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: Advogado do(a) REQUERIDO: 

ADRIANA DE ABREU - MT22285/O Advogado do(a) REQUERIDO: 

Senhor(a): REQUERIDO: JOSÉ RODOLFO FERNANDES DE SOUZA, 

OZIVÂNIA FRANÇA DE OLIVEIRA LUZZATO, ADRIANA DE ABREU, 

CAROLINE DA SILVA CRUZ, DIEGON FIETZ, STEFANY BRAYANE 

WOHLFAHRT DE PINHO, OCTÁVIO FRANCISCO RODRIGUES ALVES, 

LISANDRA PRATES MANSOR, TANCREDO VARGAS SARAIVA DE 

ARAÚJO, MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO, CAMARA 

MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, STS CONSULTORIA E 

INFORMATICA LTDA - ME 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, 15 de maio de 

2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por 

ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, 

JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, 

TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 86141 Nr: 2622-83.2015.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar da Cunha Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O

 CERTIFICO que nesta data foram atualizados os dados do(s) advogado(s) 

no Sistema Apolo, observando a procuração e/ou substabelecimento(s) 

apresentados até a presente data, se constituído nos autos. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92099 Nr: 1250-65.2016.811.0086

 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): Paulo Silva Santos, Williams Fernando da Silva 
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Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS WILLIAN PORTO 

SANTOS - OAB:15.283, Defensor Público de Nova Mutum - MT - 

OAB:MT 001, GIORJA DA SILVA COSTA SOUSA - OAB:15.295, Magna 

Lopes - OAB:MT 22.388, ROSILDA ALVES DOS SANTOS - OAB:15.322

 Vistos.

Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo réu Paulo Silva Santos 

o em face da decisão pronúncia de fls. 405/410.

Dê-se vistas dos autos a defesa para apresentar as razões do recurso 

no prazo legal e, pós, voltem os autos conclusos para juízo de 

admissibilidade.

Ademais, que o senhor gestor diligencie acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida às fls. 414/416 para intimação do acusado Williams 

Fernando da Silva Santos.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92551 Nr: 1552-94.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Kummel Lhamas Ferreira, Izac 

Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIZE APARECIDA CABULON 

GRACA - OAB:20420, JOÃO ALBERTO GRAÇA - OAB:19652, João 

Ricardo Sartori dos Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de 

Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.

 Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, redesigno, 

desde logo, a audiência para o dia 21/06/2018 às 17h15min.

Ademais, mantenho inalterados os termos da decisão anterior.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 97433 Nr: 4727-96.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Oliveira da Silva, Janine Galdino 

Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizangela dos Santos 

Paulino - OAB:MT 21.674-O, Marcia Maria Pereira - OAB:3718, 

Marcos Wagner Santana Vaz - OAB:14783/MT

 Vistos.

Considerando que as contrarrazões ao recurso de Apelação foram 

devidamente apresentadas, conforme determinado às fls.308, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens de 

estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 112924 Nr: 240-15.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Pires dos Santos, Anisleide Rodrigues 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduarda Sthefani Zeilinger - 

OAB:MT/21.692/O

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, MANTENHO a 

prisão preventiva do acusado Anisleide Rodrigues da Silva, ante a 

inexistência de excesso de prazo no trâmite do presente feito e 

consequente constrangimento ilegal.Entretanto, como se tratam de dois 

réus, e o réu Anisleide Rodrigues da Silva encontra-se preso, já tendo 

sido devidamente notificado (fl. 121), e apresentado defesa preliminar, 

determino o desmembramento de feito em relação ao denunciado Adriano 

Pires dos Santos.Extraiam-se cópias de capa a capa dos presentes autos 

e distribua-se ação penal em apartado para apuração dos fatos imputados 

ao denunciado Adriano Pires dos Santos, remetendo-o ao Ministério 

Público para informar endereço atualizado do denunciado ou requerer o 

que entender de direito.Os presentes autos permanecerão apenas para a 

persecução penal dos fatos imputados ao réu Anisleide Rodrigues da 

Silva.Considerando que as alegações trazidas pela Defesa do acusado 

(fls. 122/125) apenas poderão ser esclarecidas com a instrução do 

processo, pois se prendem ao mérito, e por verificar que inexistem 

questões de ordem material ou processual que possa impedir o 

processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida 

instrução processual, bem como considerando que a denúncia satisfaz os 

requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.Designo o dia 27 de junho de 2018, às 14h00min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.Cite-se e intime-se o 

acusado.Intimem-se, ainda, 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.Ciência ao Ministério Público.Às 

providências.Intime-se.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 113798 Nr: 654-13.2018.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDMD, RRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de Victor 

Douglas Morais Delgado e Robson Rodrigues Freire pela suposta prática 

do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

 Os denunciados foram devidamente notificados e apresentaram defesa 

preliminar às fls. 100 e 115, reservando-se no direito de realizar suas 

defesas ao final da instrução processual.

É o breve relatório.

 Decido.

Considerando que o processo se encontra em fase embrionária e os fatos 

narrados na exordial acusatória somente poderão ser esclarecidos 

durante a instrução processual, por ora, basta à análise da existência de 

elementos suficientes para o recebimento da denúncia e estes, 

indiscutivelmente estão presentes.

Portanto, as alegações trazidas apenas poderão ser esclarecidas com a 

instrução do processo, pois se prendem ao mérito.

Assim, inexistindo questões de ordem material ou processual que possa 

impedir o processamento do feito, impõe-se o seu prosseguimento com a 

devida instrução processual, bem como considerando que a denúncia 

satisfaz os requisitos do art. 41 do CPP, recebo-a, na forma interposta em 

juízo.

Designo o dia 27 de junho de 2018, às 15h30min, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Cite-se e intimem-se os acusados.

Intimem-se, ainda, 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.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 114217 Nr: 853-35.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdC, MdSS, LdJC, RLPdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Moreira Martins 

Pacheco - OAB:10.402/MT

 Isto posto, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Defesa, e MANTENHO a prisão preventiva do 
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acusado Rafael Lucas Paschoal de Pinho. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 84492 Nr: 1675-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequias Bueno de Quadros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:PR 74.539

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para manifestar nos autos, ante a 

petição e procução de fls. 257/8, no prazo legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 104048 Nr: 2788-47.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walison Fontes Fonseca, Elias de Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s) WALISON FONTES FONSECA, via DJE, para que 

apresente os "memorais finais por escrito", no prazo legal. É o que me 

cumpre.

Analista Judiciário.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103893 Nr: 2553-74.2018.811.0012

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA BARROS MACHADO, FABIO BARROS 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA, BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES - OAB:15874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora alega ser hipossuficiente e, portanto, fazer jus à benesse 

da gratuidade judiciária. Como forma de comprovar a alegada necessidade 

há juntado, tão somente, do documento de fls. 47/48, o qual não permite, 

por si só, aferir acerca da necessidade d benesse, mormente quando, 

confrontada a alegação de hipossuficiência com os documentos de fls. 50 

e 56, esta se mostra apenas indiciária.

Nesta senda, o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”.

Já o art. 99 § 2º do NCPC autoriza ao juiz determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, antes de 

apreciar o pedido de gratuidade, mormente porque, conquanto a 

hipossuficiência alegada pela pessoa natural seja presumida, à exegese 

do art. 99, §3º do CPC, referida presunção é “juris tantum”, e, assim, 

desde que necessário, exige a prova do alegado.

Dessa maneira, antes de apreciar o pedido de justiça gratuita, e sem 

prejuízo de outras determinações que entenda necessárias para a 

aferição da real situação econômica dos autores, determino que sejam 

eles intimados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem cópia 

de suas últimas declarações de imposto de renda, extratos dos 3 (três) 

últimos meses de suas contas bancárias, 3 (três) últimas contas de 

energia do imóvel de residência ou quaisquer outros documentos de que 

dispuser para comprovar a hipossuficiência sustentada, sob pena de 

indeferimento da benesse vindicada.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85980 Nr: 126-41.2017.811.0012

 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: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 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.

Por meio da Portaria nº. 629/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso declarou ponto facultativo no dia de 22 

de junho de 2018, no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 15h20min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85512 Nr: 4749-85.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA ROSARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO 

JUNIOR - OAB:15215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por meio da Portaria nº. 629/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso declarou ponto facultativo no dia de 22 

de junho de 2018, no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 15h00min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82098 Nr: 2837-53.2016.811.0012

 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: RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS

 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.

Por meio da Portaria nº. 629/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso declarou ponto facultativo no dia de 22 

de junho de 2018, no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 14h40min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91805 Nr: 3650-46.2017.811.0012

 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
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 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA MENDES

 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.

Por meio da Portaria nº. 629/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso declarou ponto facultativo no dia de 22 

de junho de 2018, no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 14h20min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89893 Nr: 2615-51.2017.811.0012

 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 ALVES DE OLIVEIRA

 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.

Por meio da Portaria nº. 629/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso declarou ponto facultativo no dia de 22 

de junho de 2018, no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 14h00min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76601 Nr: 359-72.2016.811.0012

 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: MARIA RODRIGUES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por meio da Portaria nº. 629/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso declarou ponto facultativo no dia de 22 

de junho de 2018, no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 13h40min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91826 Nr: 3666-97.2017.811.0012

 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: ORLINDA BRITO DE MORAES

 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.

Por meio da Portaria nº. 629/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso declarou ponto facultativo no dia de 22 

de junho de 2018, no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 13h20min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91811 Nr: 3656-53.2017.811.0012

 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: JOSÉ PEREIRA DE PAULA

 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.

Por meio da Portaria nº. 629/2018-PRES, o Presidente do E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso declarou ponto facultativo no dia de 22 

de junho de 2018, no âmbito da Justiça Estadual de Mato Grosso.

Dessa forma, redesigno a audiência para o dia 20 de setembro de 2018, 

às 13h00min (horário de Cuiabá – MT).

Para tanto, intimem-se as partes e seus procuradores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 75468 Nr: 3081-16.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Diante do exposto, no que tange ao fato descrito figurando como vítima 

Elisângela de Souza e Silva, declaro a extinção da punibilidade de 

EDILSON FRANCISCO PAULA, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, o que faço com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 

109, incisos VI, ambos do Código Penal.Sem custas e despesas 

processuais.P.R.I.C.Transitando em julgado a presente decisão, 

certifique-se.Ademais, dando o devido prosseguimento ao feito, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de setembro de 2018, às 

13h45min (horário de Cuiabá – MT).Para tanto, intime-se a testemunha 

Elisangela de Souza e Silva nos endereços indicados na cota ministerial de 

ref. 43, bem como intimem-se as testemunhas Letícia Hallana Cândida 

Barros e "Tereza Rosa”. Ainda, intime-se a testemunha de defesa Kedri 

Naiara Cardosa Alves.Intime-se o réu e sua procuradora.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103627 Nr: 2389-12.2018.811.0012

 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 ALVES DE LIMA, EDILSON FRANCISCO 

CAETANO, VERA SONIA DUARTE RODRIGUES CAETANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do autor para que providencie o deposito , 

referente a diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de justiça, no prazo de 10 

(dez) dias, nos autos supra, informando que trata-se de diligência na área 

urbana deste município, informando que o referido valor deverá ser 

depositado conforme provimento 7/2017 – CGJ. Informo ainda que o 

mandado somente será entregue ao Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento, quando a parte juntar o original do comprovante do depósito 

da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese se aceitará comprovante 

de deposito em envelope, sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34218 Nr: 289-65.2010.811.0012
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DU VALE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39159 Nr: 2704-84.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E 

TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 2076-61.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SALVADOR MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36774 Nr: 332-65.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 29422 Nr: 3863-67.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDO, VVDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 2658-66.2009.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABINAEL NASCIMENTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35339 Nr: 1412-98.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. G. BRAZ COMERCIO LTDA, RAQUEL 

GONÇALVES BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 
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manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 34161 Nr: 232-47.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SERVICE ELETRICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39030 Nr: 2575-79.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO GLOBO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61478 Nr: 2582-37.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEMES & LEÃO LTDA, SUELI PEREIRA LEÃO, 

ELTON LUIZ FALCÃO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3872, WANDE ALVES DINIZ - OAB:10927-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67622 Nr: 2517-71.2014.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMIS-SÃO DE 

ASSOCIADOS DO ALTO DO XINGU MT – SICREDI ALTO XINGU,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA M F DA SILVA ME, ABRÃO BARROS 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 36840 Nr: 398-45.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL & PICCINELLI AMARAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GARCIA TOLEDO - 

OAB:'''''''''''''''

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3039 Nr: 1861-03.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Helena dos Santos Souza 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 
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requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 3673 Nr: 1844-64.2003.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAGUAIA BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATÁLIA MARIA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALACIR CÂNDIDO PEREIRA 

JÚNIOR - OAB:11.732 GO

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62391 Nr: 981-59.2013.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHAP, GAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 37260 Nr: 819-35.2011.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITELMAR LUIZ POSTAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A-MT, VINICIUS BARNES - OAB:56.242 /RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 31309 Nr: 1806-42.2009.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI, FABIULA MULLER 

KOENIG, JEFERSON SARINHO SOARES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO GAGLIARDI BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de penhora/arresto “on line”.

Em caso de bloqueio de numerário, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de dez (10) dias.

Em sendo o executado revel, a jurisprudência do STJ é segura quanto à 

desnecessidade de nova intimação pessoal, que a dispensa mesmo nos 

casos em que a revelia tenha decorrido de citação ficta (REsp 1189608/SP 

– Rel. Ministra Nancy Andrighi – 21/03/2012).

Não ocorrendo o bloqueio, a parte exequente será intimada para ciência e 

requerimentos.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35777 Nr: 1850-27.2010.811.0012

 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): JS 3H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, 

SIDERCINA MOREIRA DA SILVA, HERMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos.

Cuida a espécie de execução movida por Banco Bradesco S.A., em face 

de JS 3H Distribuidora de Bebidas Ltda e outros, todos devidamente 

qualificados.

No caso em tela, foi proferida decisão deferindo a realização de penhora 

on line em contas dos executados, efetivando-se bloqueio judicial das 

contas da executada Sidercina Moreira da Silva, no valor de R$ 71.562,37, 

conforme consta às folhas 113/116.

 Às folhas 118/124, a executada Sidercina compareceu espontaneamente 

aos autos pugnando pela declaração de impenhorabilidade dos valores 

depositados em sua conta poupança, em valor correspondente a 40 

(quarenta) salários mínimos, requerendo a liberação imediata de R$ 

38.160,00.

Ainda, requereu a declaração de nulidade da citação editalícia feita nos 

autos, uma vez que a parte exequente não teria diligenciado para localizar 

a parte executada.

Juntou documentos às fls. 125/130.

Às fls. 132/136, a parte exequente apresentou petição concordando com 

a liberação da quantia de R$ 38.160,00, correspondente a 40 (quarenta) 

salários mínimos, em favor da parte executada, refutando a invalidação da 

citação editalícia.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico que a parte executada mudou de endereço 

sem comunicar tal fato a seu credor ora exequente, inexistindo nos autos 

qualquer notícia do paradeiro daquela, de modo a tornar inafastável a 

citação editalícia levada a efeito.

No que toca à aventada impenhorabilidade de parte da quantia depositada 

em conta poupança da executada, a teor do artigo 833, incisos, do Código 

de Processo Civil, tenho que razão lhe assiste.

Conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são 

absolutamente impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de 

poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

 Pois bem, restou satisfatoriamente comprovado nos autos que o valor de 

R$ 71.257,89 (setenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e nove centavos) adveio de conta poupança da parte executada, 

sendo a quantia de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil, cento e sessenta reais) 

correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos.
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Dessa forma, declaro a impenhorabilidade do montante correspondente a 

40 (quarenta) salários mínimos, da conta poupança da executada.

Proceda-se ao desbloqueio e liberação de tal valor, devendo o 

remanescente permanecer vinculado ao presente feito até ulterior 

deliberação.

Certifique-se o decurso do prazo para apresentação de embargos.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010186-10.2012.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR DELFINO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: CERTIFICO, em cumprimento a determinação 

constante do Id. 12036704, que em consulta realizada junto ao Sistema 

SisconDJ, acessei a conta judicial do presente processo e constatei que 

não há nenhum valor pendente de liberação visto que a conta está com 

saldo zero, conforme extrato que segue acima. Constatei, ainda, que 

também não há nenhuma custa judicial pendente de pagamento. Diante de 

tais considerações, expeço intimação para conhecimento e manifestação 

da parte promovida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 15 

de maio de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84823 Nr: 4589-27.2017.811.0044

 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: Leandro de Matos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal de Paranatinga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada na 

exordial.Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da 

petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações.Ciência ao Ministério Público. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70797 Nr: 1914-28.2016.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerardus Johannes Sevantius Maria Michels, Maria 

Luísa Michels

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos dos Santos, Sergio Reginaldo 

Ferreira, Marcos Adriano Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dovair Manzatto - OAB:68673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio da Silva Guimarães - 

OAB:264912/SP

 Processo n.º 1914-28.2016.811.0044 (Código 70797)

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte embargante 

Luiz Carlos dos Santos e outros (fls. 577/582) em face da decisão de fls. 

576/576-v.

Os embargos foram interpostos dentro do prazo previsto no art. 1.023, do 

CPC (fls. 606).

É o breve relatório. Passo a decidir.

É de se observar que, em regra, somente é possível conferir caráter 

modificativo aos declaratórios, se existente omissão na decisão sobre 

questão debatida nos autos ou devidamente demonstrada a contradição e 

o manifesto equívoco do julgador, o que não aconteceu nesse caso 

específico da decisão ora questionada.

Por outro lado, depreende-se da análise dos autos que o embargante, 

irresignado com a decisão, busca, realmente, uma nova decisão.

É cediço que mesmo nos embargos de declaração, com o fim de 

prequestionamento, não se pode deixar de observar o disposto no artigo 

1023 da Lei adjetiva (omissão, contradição, obscuridade e, até, erro 

material). Não é, portanto o recurso de embargos declaratórios o meio 

hábil a se cogitar o reexame da causa.

Deste modo não restando evidenciada à existência de quaisquer dos 

vícios elencados no artigo 1.023 do CPC, a impertinência do recurso é 

manifesta.

Sendo assim, permanecendo o inconformismo quanto à decisão 

mencionada, resta ao embargante o ajuizamento do recurso cabível.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, conheço dos 

presentes embargos e nego provimento.

Por fim, antes de deliberar acerca do pedido de cancelamento da 

audiência (fls. 614/616), intime-se a parte promovente para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar acerca do teor da petição de fls. 614/616 e dos 

documentos de fls. 617/632.

Após, volva-me os autos conclusos para posteriores deliberações.

 Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88098 Nr: 1511-88.2018.811.0044

 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: Clésio Beloto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom Celular S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. 

Intimem-se as partes da presente decisão.Nos moldes do art. 695 e 

seguintes do Código de Processo Civil, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.Proceda-se ao necessário para a realização da 

Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos 

dispostos no artigo 334 e parágrafos, do CPC.Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhados de 

seus respectivos advogados.A intimação das partes deverá ser 

pessoal.Ao ser citado, o réu deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de 

realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o artigo 335 e incisos, do 

Código de Processo Civil.Decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, com ou sem manifestação da parte ré, abra-se vista à parte 

autora para deliberação em 10 dias.Havendo acordo, volvam-me 

conclusos para deliberações.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 59238 Nr: 181-61.2015.811.0044

 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: Josino Ferreira Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 
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OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nomeio o Dr. Arlindo Rodrigues Rocha Junior, com consultório médico na 

Rua São Francisco Xavier, n.º 1415, Centro, para o exame médico do 

requerente, que deverá informar a Secretaria Judicial da data para 

realização de perícia médica, independentemente de termo de 

compromisso, que deverá responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias.

 Para tanto, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 (trezentos reais) 

observados a complexidade da matéria, bem como o grau de 

especialidade do profissional nomeado.

Realizada a perícia, deverá ser fornecido certidão ao perito para futura 

promoção de cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4643 Nr: 44-07.2000.811.0044

 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): Jaivo Dias Pereira, Jairo Dias Pereira, Jaime 

Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Alexandre Martins 

Bertin - OAB:5925

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 10 (dez), acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86414 Nr: 603-31.2018.811.0044

 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: Aline Liliane Nunes de Oliveira, Antonio Carlos Pereira 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:EVENTUAIS INTERESSADOS

Finalidade:HABILIATAÇÃO NO PROCESSO

Resumo da inicial:Trata-se AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL ajuizada por 

ALINE LILIANE NUNES DE OLIVEIRA e ANTONIO CARLOS PEREIRA DE 

OLIVEIRA para levantamento de valores deixados pela de cujus CLEUSA 

MARIA JOSE NUNES, os requerentes são filha e convivente da falecida.

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Citem-se eventuais interessados, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos do 

artigo 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

 Oficie-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que informe possível ativo 

financeiro em nome de CLEUSA MARIA JOSÉ NUNES. Com a vinda das 

informações, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público. 

Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Aline Bottezel da Rosa - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 69294 Nr: 1374-77.2016.811.0044

 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: José Turíbio de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT, Fernando Aparecido Baldan - OAB:11.045/A - MT, 

FERNANDO BALDAN NETO - OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83211 Nr: 3866-08.2017.811.0044

 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 Gregorio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kevin Michel Souza Tondorf - 

OAB:23335-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85576 Nr: 284-63.2018.811.0044

 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: João Batista Stefanes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 84603 Nr: 4495-79.2017.811.0044

 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: Marinho Uluco Xerente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83782 Nr: 4132-92.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus

 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: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 78680 Nr: 1590-04.2017.811.0044

 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: Ilto Dionézio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Silva Salvador - 

OAB:10.773-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30700 Nr: 1138-04.2011.811.0044

 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: Jovelina Fernandes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catiane Michele Dias - 

OAB:12.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80071 Nr: 2233-59.2017.811.0044

 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: LDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 158-13.2018.811.0044

 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: Jurandir de Campos Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86004 Nr: 467-34.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão dos Anjos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Veiga de Campos - 

OAB:23859/MT

 Código 86004.

Vistos.

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

Adão dos Anjos Silva, qualificado nos autos, sustentado, em sintese, a 

ausência de requisitos autorizadores para manutenção da custódia 

cautelar, considerando precipuamente a decisão em repercurssão feral do 

Recurso Extraordinário 1.038.925/SP (fls. 59/73).

O Ministério Público pungou pelo indeferimento (fls. 85/92), bem assim 

requereu a reanálise da decisão que indeferiu o pedido formulado na cota 

ministerial de fls. 51 quanto aos itens IV e V (fls. 54/54v).

Foi oferecida a defesa prévia (fls. 58), sendo que a denúncia ainda não foi 

recebida no presente feito.

É o relatório. Decido.

I – Do pedido de revogação da prisão preventiva:

Da análise dos autos registro que não houve nenhuma alteração fática 

suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada nos 

autos, conforme preceitua o artigo 316 do Código de Processo Penal, 

assim tenho que permanecem inalteradas as circunstâncias que 

determinaram a decretação da prisão preventiva do requerente, devendo 

a custódia cautelar ser mantida.

Ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar 

caso estejam presentes os pressupostos e requisitos descritos no artigo 

312 e seguintes do Código de Processo Penal, verifico dos autos estar 

provada a materialidade delitiva e existir indícios suficientes da autoria.

Dispõe os artigos 312 e 313 ambos do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução 

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 

da existência do crime e indicio suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação 

da prisão preventiva:

 I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada 

em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 

garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Com efeito, iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o 

crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 imputado ao indiciado 

possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, logo, admissível à 

custódia cautelar com base no inciso I do artigo 313 do Código de 

Processo Penal.

Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo 

Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução 

criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada 

pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou diante da 

representação pela Autoridade Policial.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida 

em casos extremos.

 Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o 

princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio 

texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no 

caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão 

seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado 

ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos 

requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo 

Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a 

demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles 

consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do 

periculum in libertatis.

 Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na 

prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o 

periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem 

econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da 

instrução criminal.

No presente caso, observa-se a presença dos dois requisitos 

necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

Compulsando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da 

existência do crime e os indícios de autoria dos autuados, o que se pode 

constatar pelo auto de prisão em flagrante de fl. 07, bem como pelos 
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depoimentos dos investigadores acostado nos autos, termo de apreensão 

de fl. 12, bem como pelo laudo provisório de constatação de fl. 13.

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão 

cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da 

prisão preventiva, ainda em sede de prisão cautelar, com base em juízo 

sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela 

Corte Suprema. Senão, vejamos:

“Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes 

indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, 

a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança 

nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, 

como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in 

dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao 

decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)”.

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para a 

ordem pública encontra-se abalada, diante da gravidade concreta dos 

fatos, evidenciada pela modus operandi da ação delituosa, tendo em vista 

a quantidade de entorpecente, bem como a forma em que as mesmas 

estavam acondicionadas em 23 (vinte e três) papelotes, aparentemente 

destinadas a mercância ilicita, o que revela a necessidade da medida 

cautelar segregativa.

Ressalto, ainda, que o indiciado foi preso em flagrante delito portando 

arma de fogo, de forma que, o que reforça a gravidade concreta dos 

fatos, sendo necessário a manutenção da custódia cautelar.

Ademais, como se observa do depoimento colhido do Investigador de 

Polícia Hudson Arlindo Correa de França:

“(...) deslocou-se em diligências ao Assentamento Itália na tentativa de 

localizar armas de fogo e entorpecentes na posse de Adão dos Anjos 

Silva (...); Que no local, logramo êxityo em apreender 01 (uma) espingarda 

de pressão 5.5 ca cor preta e 23 (vinte e três) porções de substância 

análoga à pasta base de cocaína (...).”

Além do depioimento do policial acima transcrito, há no boletim de 

ocorrência nº 2018.37777 informações de que o custodiado estava 

passando drogas e andando armado no assentamento, que isso está 

acontecendo há, cerca, 01 (um) ano, o que revela, sem dúvidas, a 

gravidade concreta a justificar a medida cautelar segregativa.

 Assim, analisando a situação fática, percebe-se que existem indícios de 

autoria e materialidade de crime para aplicar-se a segregação cautelar, 

mesmo tratando-se de medida de exceção.

 Ressalte-se que os crimes desta espécie têm gerado grandes 

preocupações, em função de suas graves consequências, cuja prática 

geralmente está realcionada com vários outros crimes, além da inversão 

de valores.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. 

GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. ARTICULADA 

ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.1. A 

necessidade da custódia cautelar restou demonstrada, com espeque em 

dados concretos dos autos, conforme recomenda a jurisprudência desta 

Corte, estando o decisum proferido na origem fundamentado na 

participação em audaz e articulada organização de tráfico de drogas, 

esquadrinhada após a autorização judicial de interceptações telefônicas, a 

evidenciar, portanto, risco para a ordem pública.2. Ordem denegada. (HC 

345.141/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 19/05/2016) (grifo nosso)

Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja 

decretada a prisão preventiva dos autuados. Saliente-se que as medidas 

cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente 

caso.

 Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do 

renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de 

Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, 

verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da 

necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a 

necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é 

abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular 

repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, 

propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte 

sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar 

o recolhimento do agente...”

 De outro norte, a folha de antecedentes juntada aos autos atesta que o 

indiciado é contumaz violador da lei penal, indicando assim que em caso 

de soltura certamente voltará a delinquir, já que o mesmo responde a outra 

ação penal, qual seja autos n. 3423-57.2017.811.0044 por ter, em tese, 

cometido os crimes previstos nos artigos 14 e 15, caput, da Lei n. 

10.826/2003.

 Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do delito e da reiteração 

criminosa, constato que a medida cautelar segregativa ainda se faz 

necessária nos autos.

 Deste modo, concluo que a segregação cautelar é imprescindível para a 

garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da 

reiteração da conduta.

 II – Da cota ministerial de fls. 54/54v:

Tendo em vista as justificações apresentadas pelo Ministério Público às 

fls. 54/54v, entendo que o pedido de reconsideração deve ser deferido.

 Isso porque, o indeferimento dos itens IV e V da cota ministerial de fl. 51 

pode causar uma demora injustificada na conclusão do presente feito.

Quanto ao pedido do item IV e V da cota ministerial de fl. 51, deve a 

Senhora Gestora oficiar requerendo a juntada dos laudos.

 Após a juntada, tornem os autos conclusos para deliberação quanto a 

incineração das substâncias alucinógenas e quanto a destruição da arma 

de fogo que foram apreendidos no presente feito.

III – Do recebimento da denúncia.

Após verificar os autos cheguei a conclusão de que se fazem presentes 

todos os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e 

processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório 

mínimo para respaldar a peça acusatória, devendo a denúncia ser 

recebida.

Ante o exposto, nos termos de fundamentação supra:

a) Indefiro o pedido de liberdade formulado às fls. 59/73, o que faço com 

fulcro assente no artigo 312 do Código de Processo Penal.

b) Defiro os itens IV e V da cota ministerial de fl. 51.

c) Recebo a denúncia contra Adão dos Anjos Silva, qualificados nos 

autos, na forma como posta em juízo.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/05/2018, às 

16:00 horas.

IV – Int.

 V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 11 de abril de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 66262 Nr: 93-86.2016.811.0044

 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: Ildo Pitzschel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 30578 Nr: 1017-73.2011.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Hipolito Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados da 
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parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83748 Nr: 4128-55.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileide Adriele da Silva Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83730 Nr: 4112-04.2017.811.0044

 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: Eduardo Maiawai Koni Tawanre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welton Esteves - OAB:11924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81988 Nr: 3297-07.2017.811.0044

 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: Shirlei Solange de Almeida Marques

 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:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 56397 Nr: 1984-16.2014.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercado Sol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

Procurador - OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar bens a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83160 Nr: 3848-84.2017.811.0044

 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: Loeri Petrikic

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83073 Nr: 3803-80.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleonice Maria Evangelista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Miotto - 

OAB:6862-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80110 Nr: 2268-19.2017.811.0044

 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: Eva de Morais Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT, Rhuan 

Thyego Pinheiro Torres - OAB:393.903SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de: intimar os advogados da 

parte requerente para querendo, apresentar contrarrazões em relação ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KAILON JOAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-65.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GEORJA LIMA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010586-20.2015.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:
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JUSSELA APARECIDA HERBSTRITH GUARIENTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINE MINUZI OAB - MT0014631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (EXECUTADO)

CEPI CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte exequente para informar se houve o pagamento da dívida, caso 

negativo, para dar andamento no presente feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N° 05/2018-DF

Excelentíssima Doutora Suelen Barizon, Juíza de Direito e Diretora em 

Substituição Legal do Fórum da Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei, tornar 

público o resultado definitivo do Processo Seletivo de Estagiário de Nível 

Superior da Comarca de Peixoto de Azevedo:CANDIDATOS APROVADOS 

(por classificação) Legenda: CL=Classificação PF= Pontuação Final – 

CL.01.Higor Nattan Prates Pinto, PF 77.5, CL. 02.Maysa Batista da Silva, PF 

67.5,CL.03.Allison Araújo da Silva, PF 65.0, CL.04. Ester Abreu dos 

Santos,PF 62.5, CL.05.Yasmin Silva Paixão, PF 57.5, CL. 06. Giovanny 

Aleffy Alencar Sampaio, PF 57.5, CL. 07. Nylghenia Santos Costa, PF 

50.0,E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado 

e Passado nesta cidade e Comarca de Peixoto de Azevedo, Estado de 

Mato Grosso. Peixoto de Azevedo-MT, 11 de maio de 2018. Suelen 

Barizon, Juíza de Direito e Diretora em Substituição Legal.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 86129 Nr: 3017-02.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUANA MENDES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 24/05/2018, a partir das 8hs, a ser realizada na 

sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 85932 Nr: 2855-07.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 24/05/2018, a partir das 8hs, a ser realizada na 

sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83420 Nr: 1176-69.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR ANTONIO ALTHAUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 24/05/2018, a partir das 8hs, a ser realizada na 

sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 81883 Nr: 95-85.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDADS, CRISTIANE CABRAL DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo a médica Geane Moron Beato, 

para atuar como perita judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato telefônico, restou agendada a 

perícia médica para o dia 24/05/2018, a partir das 8hs, a ser realizada na 

sala multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 83419 Nr: 1175-84.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE SILVA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROL ELEN DE CAMPOS - 

OAB:258.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para atuar 

como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato prévio, restou agendada a perícia 

médica para o dia 23/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala 

multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 82269 Nr: 362-57.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DO CARMO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para atuar 

como perito judicial.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 411 de 602



Certifico e dou fé que, mediante contato prévio, restou agendada a perícia 

médica para o dia 23/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala 

multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 80185 Nr: 2584-32.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENILIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo determinação judicial, informo o médico Marcelo Rodrigues Del 

Papa - CRM/MT 8218, Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, para atuar 

como perito judicial.

Certifico e dou fé que, mediante contato prévio, restou agendada a perícia 

médica para o dia 23/05/2018, a partir das 13hs, a ser realizada na sala 

multidisciplinar deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81882 Nr: 207-54.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 09.05.2018, a partir das 

13h00min, pelo Dr. Marcelo Rodrigues Del Papa, na sla multidisciplinar 

deste Juízo, sito no Fórum Local de Peixoto de Azevedo – MT. Bem como 

comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65516 Nr: 2790-51.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 056/07-CGJ, procedo à 

intimação da parte autora para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80763 Nr: 2926-43.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOIA FERREIRA LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Agendada a perícia médica para o dia 02.04.2018 às 16h00min, pelo Dr. 

Odir Roberti Martins, Clínica Dr. Ozair Martins, Rua Cristal nº 180, Centro – 

Peixoto de Azevedo-MT, encaminho os autos à expedição para cientificar 

as partes da data e do local designados para ter início à produção da 

prova, conforme prevê o artigo 474 do CPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000210-55.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO BATISTA CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DA AUTORA, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

03/07/2018, às 13:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CAROLINE AZEVEDO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000211-40.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXANDRA CAROLINE AZEVEDO DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO TV Senhor(a): Elaine Freire Alves Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogada do auor, nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

03/07/2018, às 13:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. Despacho/Decisão: XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, 

inciso III da Lei 11.419/2006) EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, 

I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 
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CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ BACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000212-25.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDER LUIZ BACK Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): Elaine Freire Alves Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogada do autor, nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 03/07/2018, às 13:40, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: 

XXX. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) 

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES de Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, O feito será julgado extinto sem 

mérito com fundamento no art. 51.I, da lei 9.099/95. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-10.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000213-10.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE ALBERTO SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

03/07/2018, às 14:00 HORAS, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, o feito será julgado extinto sem mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVAN NUNES CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000214-92.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDIVAN NUNES CAMELO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 03/07/2018, às 14:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no art. 51, I da lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVAN NUNES CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000215-77.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDIVAN NUNES CAMELO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Senhor(a): ELAINE FREIRE ALVES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima 

indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para 

comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 03/07/2018, às 14:40, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no art. 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-62.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA RIBEIRO TERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 
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Dados do processo: Processo: 1000216-62.2018.8.11.0023; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

RAQUEL SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ANGELA RIBEIRO 

TERRA Senhor(a): RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 03/0/2018 

às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 51, I 

da lei 9.09995. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-17.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR GOMES JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000219-17.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 89,87; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE RIBAMAR GOMES JANUARIO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

03/07/2018, às 15:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000220-02.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 147,29; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia XX/XX/XXXX, às XX:XX, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-84.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000221-84.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 104,19; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDERSON CARLOS RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

03/07/2018, às 16:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-69.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000222-69.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 203,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDREIA DA SILVA PINHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 03/07/2018, às 16:40 

horas, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, 

I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 
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PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-54.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000223-54.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 85,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRUNO FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 03/07/2018, às 17:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000224-39.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 174,50; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRUNO FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 05/07/2018, às 13:00, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto sem 

resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-50.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE ANTONIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010099-50.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE 

ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 15 de maio de 2018. 

Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010099-50.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE ANTONIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO MANDADO DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010099-50.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[OBRIGAÇÕES, DIREITO DO CONSUMIDOR]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE 

ANTONIO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

da SENTENÇA exarada nos autos do processo abaixo identificado, em 

trâmite neste juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 

9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, opino por: 

Julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil: a) condenar a parte promovida, a pagar a parte promovente a quantia 

de R$ 1.438,74 (hum mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e 

quatro centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação; b) condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 

do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, 

a partir do evento danoso por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 

do STJ). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Intimem-se. PEIXOTO DE 

AZEVEDO , 15 de maio de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 
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78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-24.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000225-24.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 110,08; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISLAINE FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

05/07/2018, às 13:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado sem mérito com fundamento no art. 51, I da Lei 9;099/95. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO 

ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000226-09.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 106,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIEGO DE ABREU Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado do autor, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 05/07/2018, às 13:40, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, o feito será julgado extinto em 

mérito com fundamento no artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e 

portando documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 

2018. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-42.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GOMES BEZERRA (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 E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000185-42.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDRE GOMES BEZERRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Senhor(a): BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade ADVOGADO DO 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 04/06/2018, às 16:XX20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, o feito será julgado extinto sem resolução do mérito com 

fundamento no art. 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) 

intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-42.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GOMES BEZERRA (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 E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000185-42.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDRE GOMES BEZERRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 

Senhor(a): LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO AUTOR (A) , nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

04/06/2018, às 16:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito não será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-27.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENEZES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000186-27.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO MENEZES CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

04/06/2018, às 16:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 

51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA ROCHA DE CARVALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PEIXOTO DE AZEVEDO , 15 de maio de 

2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 04/06/2018 Hora: 14:20 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000179-35.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCIANA 

ROCHA DE CARVALHO 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, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-35.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA ROCHA DE CARVALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000179-35.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARCIANA ROCHA DE CARVALHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem 

por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 04/06/2018, às 

14:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(s) intimando(s) comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando 

documentos pessoais. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-20.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000180-20.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Senhor(a): LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

04/06/2018, às 14:40, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o 

feito será julgado extinto sem resolução do mérito com fundamento no 

artigo 51, I da Lei 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-50.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZILENE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PEIXOTO DE AZEVEDO , 15 de maio de 

2018. Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: LICINIO VIEIRA DE 

ALMEIDA JUNIOR - MT0016625A A presente carta, extraída dos autos da 
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reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de 

Audiência de Conciliação Data: 04/06/2018 Hora: 14:00 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000178-50.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA 

LUZILENE ALVES DE ARAUJO 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, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-46.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000230-46.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

103,49; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 05/07/2018, às 15:00, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. 

Atenciosamente, José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000232-16.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 248,53; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. Senhor(a): FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 

05/07/2018, às 15h40min, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) comparecer(em) 

devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, José Barbosa da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-98.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000233-98.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 782,41; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO TRIANGULO S/A Senhor(a): FRANCISCO SANTANA DE 

VASCONCELOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 05/07/2018 às 

16h00min. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, 

José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-83.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000234-83.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 191,38; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Senhor(a): FRANCISCO SANTANA DE 

VASCONCELOS Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 05/07/2018 Às 

16h20min PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, 

José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GERLAN DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000235-68.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 436,15; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GERLAN DE SOUSA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): GERLAN DE SOUSA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta 

carta, para 05/07/2018 às 16h40min PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio 

de 2018. Atenciosamente, José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) 
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SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ARAUJO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000236-53.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 279,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACY ARAUJO ASSUNCAO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Senhor(a): REQUERIDO: IRACY ARAUJO ASSUNCAO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDO(A), nos 

termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta carta, para 05/07/2018 às 17h00min. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, José Barbosa da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000229-61.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 88,53; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Senhor(a): FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 05/07/2018 às 

14h40min. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, 

José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-91.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA FROES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000227-91.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 181,35; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDILSON PEREIRA FROES NUNES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Senhor(a): JONES EVERSON CARDOSO Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO AUTOR, 

nos termos do processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho 

ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará no dia 05/07/2018 

às 14H00MIN, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIAS: 1. Não comparecendo à audiência designada, o feito 

será arquivado sem resolução do mérito com fundamento no artigo 51, I da 

Lei 9.099/95 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) int imando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, José 

Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000231-31.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 786,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Senhor(a): Francisco Santana de 

Vasconcelos. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, por todo o 

conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) 

anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, para comparecer à audiência 

designada, para tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Preliminares CPC Art. 357 que se realizará 

no dia 05/07/2018, às 15:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. 

Atenciosamente, José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-55.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000210-55.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOAO BATISTA CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018 , às 

13:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, como verdadeiros, os fatos 
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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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-40.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CAROLINE AZEVEDO DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000211-40.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ALEXANDRA CAROLINE AZEVEDO DE AQUINO Parte Ré: REQUERIDO: 

CLARO TV Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: CLARO TV Endereço: 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, RUA VEREADOR JOÃO 

BARBOSA CARAMURU 258, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78010-904 Senhor(a): REQUERIDO: CLARO TV A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018, às 13:20 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-25.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIZ BACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000212-25.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

EDER LUIZ BACK Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018, às 

13:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-10.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000213-10.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE ALBERTO SOARES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018 às 

14:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-92.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVAN NUNES CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000214-92.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDIVAN NUNES CAMELO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: CLAUDIVAN NUNES CAMELO 

Endereço: FRANCISCA MARIA GUEDES, 40, RURAL, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 03/07/2018 , às 

14:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 
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oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-77.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIVAN NUNES CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000215-77.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 8.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDIVAN NUNES CAMELO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. REDESIGNADA Senhor(a): NELSON WILIANS FRANTONI RODRIGUES 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO 

DO REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, para 

audiência conciliatória designada para o dia 03/07/2018, às 14:40 horas. 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-17.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR GOMES JANUARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000219-17.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

89,87; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE RIBAMAR GOMES JANUARIO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Endereço: R. Thiago 

Magalhães Nunes, 791, Industrial, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte reclamada, acima qualificada, por todo o 

conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante deste mandado, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 03/07/2018, às 15:40 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000220-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000220-02.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

147,29; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ADRIANA CARVALHO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 791, Industrial, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte 

reclamada, acima qualificada, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

03/07/2018, às 16:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-84.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000221-84.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

104,19; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDERSON CARLOS RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte reclamada, acima 

qualificada, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante deste mandado, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03/07/2018, às 16:20 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): 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 
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9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-69.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000222-69.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

203,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ANDREIA DA SILVA PINHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: ANDREIA DA SILVA PINHO 

Endereço: Av. Governador Júlio Campos, 791, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 791, Industrial, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte 

reclamada, acima qualificada, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s) como parte integrante deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

03/07/2018, às 16:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito no 

endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer 

defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-54.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000223-54.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

85,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRUNO FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte reclamada, acima 

qualificada, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante deste mandado, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 03/07/2018, às 17:00 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-39.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000224-39.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

174,50; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BRUNO FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da parte reclamada, acima 

qualificada, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante deste mandado, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05/07/2018, às 13:00 

horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. 

ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-24.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000225-24.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

110,08; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CRISLAINE FERREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018, às 

13:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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, 
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podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-09.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000226-09.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

106,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DIEGO DE ABREU Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018, às 

13:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312 Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-27.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MENEZES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000186-27.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO MENEZES CARDOSO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO 

BRADESCO S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE 

DEUS, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO para o dia 04/06/2018, às 16:40 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312 Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. 

JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: 

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - 

MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-20.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000180-20.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: 

VIVO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 

1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): 

REQUERIDO: VIVO S.A. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 04/06/2018 , às 14:40 horas, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-50.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZILENE ALVES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000178-50.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA LUZILENE ALVES DE ARAUJO Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Pessoa(s) a 

ser(em) citadas(s) Nome: MARIA LUZILENE ALVES DE ARAUJO Endereço: 

RUA PRIMEIRO DE OUTUBRO, 300, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 
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CEP: 78530-000 Nome: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 

1012, - DE 585 A 1261 - LADO ÍMPAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 20071-004 Senhor(a): REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO para o dia 04/06/2018 , às 14:00 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-46.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000230-46.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

103,49; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO DAS CHAGAS VELOSO DE JESUS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 05/07/2018 , às 15:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 

de maio de 2018. José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000232-16.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000232-16.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

248,53; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: FRANCISCO SANTANA DE 

VASCONCELOS Endereço: Rua Bandeirantes, 454, Centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: CLARO S.A. Endereço: GALERIA 

DOS ESTADOS, Quadra 05, Edifício Embratel, 2 andar, ASA SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70310-500 Senhor(a): REQUERIDO: CLARO S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem 

por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018 , às 

15:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. José 

Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-98.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000233-98.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

782,41; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO TRIANGULO S/A Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BANCO 

TRIANGULO S/A Endereço: AVENIDA CESÁRIO ALVIM, 2.209, Bairro 

Aparecida, BRASIL, UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38400-696 Senhor(a): 

REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) 

anexa(s) como parte integrante desta carta, para comparecer à audiência 

de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018 , às 16:00 horas, na sede do 

Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O 

QUISER, nela oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) 

e portando documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 15 de maio de 2018. José Barbosa da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-83.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000234-83.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

191,38; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Parte Ré: REQUERIDO: 
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TELEFONICA BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 05/07/2018 , às 16:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

maio de 2018. José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-68.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GERLAN DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000235-68.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

436,15; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

GERLAN DE SOUSA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018 , às 

16:40 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. JOSÉ 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-53.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ARAUJO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000236-53.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

279,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRACY ARAUJO ASSUNCAO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018 , às 

17:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. José 

Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000229-61.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000229-61.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

88,53; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: FRANCISCA DAS 

CHAGAS DOS SANTOS Endereço: Rua Ipê, 22, Mãe de Deus, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Nome: BANCO BRADESCO S.A. 

Endereço: R. Thiago Magalhães Nunes, 791, Industrial, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da(o) , cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte 

integrante desta carta, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

para o dia 05/07/2018 , às 14:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de 

maio de 2018. José Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-91.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA FROES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000227-91.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

181,35; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 
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EDILSON PEREIRA FROES NUNES Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO 

LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 Senhor(a): REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem por 

finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018 , às 

14:00 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. José 

Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000231-31.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE CITAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1000231-31.2018.8.11.0023; Valor causa: R$ 

786,70; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

FRANCISCO SANTANA DE VASCONCELOS Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., 4 

Andar, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 

06029-900 Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo-identificada, tem 

por finalidade a Citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante desta carta, 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 05/07/2018 , às 

15:20 horas, na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final 

indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, nela oferecer defesa escrita ou 

oral. ADVERTÊNCIA(S): 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). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, PEIXOTO DE AZEVEDO, 15 de maio de 2018. José 

Barbosa da Silva Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752028

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000642-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TRINDADE ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE FERNANDES MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000642-07.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS TRINDADE ROCHA REQUERIDO: 

SIRLENE FERNANDES MOREIRA Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homengens de estilo. , 15 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM

Processo Número: 1000643-89.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO (ORDENADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000643-89.2018.8.11.0013. 

ORDENANTE: MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA ORDENADO: 

MARGARETE DE FIGUEIREDO RIBEIRO Cumpra-se servindo a presente 

como mandado. Após, devolva-se com nossas homengens de estilo. , 15 

de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000644-74.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000644-74.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT REQUERIDO: KATIA 

SABRINA SANTIAGO GUIMARAES Cumpra-se servindo a presente como 

mandado. Após, devolva-se com nossas homengens de estilo. , 15 de 

maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000646-44.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANABOR ALVES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000646-44.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL REQUERIDO: ANABOR 

ALVES DE MORAES Cumpra-se servindo a presente como mandado. 

Após, devolva-se com nossas homengens de estilo. , 15 de maio de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000654-21.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO DE AZAMBUJA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000654-21.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: CARLOS ANTONIO DE AZAMBUJA Cumpra-se servindo a 

presente como mandado. Após, devolva-se com nossas homengens de 

estilo. , 15 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000638-67.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSEFA CASSIANA DE JESUS CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000638-67.2018.8.11.0013. AUTOR: 

JOSEFA CASSIANA DE JESUS CHAVES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 15 de maio de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-37.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ALVES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1000640-37.2018.8.11.0013. AUTOR: 

MARINA ALVES GARCIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Defiro AJG. Cite-se. , 15 de maio de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167819 Nr: 4026-92.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO OLCHÕES EIRELI - ME, Elisangela 

Ilda Gomes de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168700 Nr: 4447-82.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. P. Da Silva & Cia LTDA-ME, HUGO DA 

ASSUNÇÃO MATOS, Luciene Pereira da Silva Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento de duas 

diligências do Sr. Oficial de Justiça no valor cada de R$ 32,12 ( trinta e 

dois reais e doze centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No 

qual o campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: 

cedente deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 167820 Nr: 4027-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON CARLOS GUEDES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais e doze 

centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o campo: 

discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente deve 

selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151628 Nr: 8705-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kesia Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu Alves Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, WANESSA MORAIS 

SANTOS - OAB:19453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO 

- OAB:13705

 Defiro a oitiva da testemunha apresentada pelo requerido, vez que as 

provas são voltadas para a convicção do magistrado e em consagração 

aos princípios da verdade real, comunhão das provas, ampla defesa e 

contraditório, entendo que a indicação dos nomes das testemunhas antes 

da audiência constitui mera formalidade não passível de nulidade, vez que 

não caracterizado o prejuízo – pas de nullité sans grief para instrução do 

feito e dos interesses da requerente que justifique o indeferimento da 

oitivas da testemunhas apresentadas pelo requerido.

Ademais, não se pode olvidar que as testemunhas podem ser ouvidas a 

qualquer momento como testemunhas do juízo.

 Às partes para alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Após, vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 125742 Nr: 6132-95.2016.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro da Costa Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBAMA-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido.

As partes para alegações finais no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 120495 Nr: 3770-23.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Macário Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901/MT, Carlos Henrique Fagundes Magualhães - 

OAB:17.567

17567/M

 Defiro o requerido.

Às partes para alegações finais no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88883 Nr: 780-30.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. de Souza Franco & Franco LTDA - ME, 

Zander Guedes Franco, Elisangela Rodrigues de Souza Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido retro, vez que já realizado e restou infrutífero.

Ao exequente para que indique bens à penhora ou promova a insolvência 

civil (art. 748 da Lei n. 5.869/73)/decretação de falência (art. 94 da Lei n. 

11.101/01).

Fica ciente desde já que este juízo não diligenciará na busca de bens, haja 

vista que compete ao próprio exequente e que a não indicação ensejará a 

suspensão do processo nos termos do art. 921, III, do CPC/art. 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89829 Nr: 1607-41.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deolinda Amarília

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Conheço dos embargos de declaração, uma vez que são tempestivos.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração merecem ser 

acolhidos.

II – Posto isto acolho os Embargos Declaratórios para constar da parte 

dispositiva da sentença a concessão de benefício de auxílio doença ao 

autor, desde a data da suspensão administrativa, condenando ainda a 

instituição a convertê-la em aposentadoria por invalidez a partir da data da 

constatação pelo laudo pericial em 100% dos salários de contribuição.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 85785 Nr: 3401-34.2013.811.0013

 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: Mozar Viana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63595 Nr: 3935-46.2011.811.0013

 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: Edson Jorge Nogueira Paixão, Regina Marina Neves de 

Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josué Ambrósio Ribeiro - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:44698

 Vistos.

Dê-se vistas ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 52845 Nr: 4228-84.2009.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogerio Garcia Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:11877-A, Pio Carlos Freiria Junior - OAB:18678/A/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 É condição de admissibilidade da peça preambular a instrução dos 

documentos necessários à propositura da ação.

Sendo verificado que a peça preambular apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, será 

determinado que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) 

dias, sendo que não cumprida a diligência o juiz indeferirá a inicial.

Desta forma, ausente os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, mormente quando não 

configurado os requisitos necessários.

Posto isto, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 4176 Nr: 408-09.1999.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romeu Martins Cano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, proceda-se a alteração dos procuradores do 

exequente.

Defiro o desarquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151885 Nr: 8834-77.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Silva de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Recebo a inicial;

Defiro AJG;

CITE-SE o(s) requerido(s) e INTIMEM-SE as partes para comparecerem à 

audiência de conciliação/mediação, para a possibilidade de 

autocomposição da lide, nos termos do art.334, caput, do CPC, a ser 

designada pelo Núcleo de Conciliação/Mediação desta Comarca. Não 

havendo audiência ou autocomposição, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data prevista no art.335, do CPC, sob pena de revelia.

Ressalta-se que o não comparecimento injustificado do autor e/ou dos 

requeridos à audiência designada é considerado ato atentatório à 
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dignidade da Justiça e será cominada multa de 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do 

art.334, §8º do CPC.

As partes devem estar acompanhadas de seus advogados ou Defensor 

Público.

Intimem-se a parte autora por seu advogado constituído, ou, se assistida, 

pela Defensoria Pública. O(s) requerido(s), pessoalmente, por este 

mandado.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117229 Nr: 2630-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPS, WSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDIVAN TENÓRIO DA ROCHA, Cpf: 

95126821172, Rg: 1706109-1, Filiação: José Pereira da Rocha e Edileuza 

Tenório da Rocha, data de nascimento: 14/12/1980, brasileiro(a), natural 

de Pontes e Lacerda-MT, convivente, eletricista, Telefone 9603-8422. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de 15 dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

Bem(ns) Penhorado(s): O valor de R$804,12 (oitocentos e quatro reais e 

doze centavos)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

 Pontes e Lacerda, 14 de maio de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 101374 Nr: 2684-51.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERAFINA LUIZ DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Seila Maria Álvares da Silva - 

OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o retorno dos autos à Primeira Instância, com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista às partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164625 Nr: 2444-57.2018.811.0013

 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: FABIANA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, a contestação apresentada é 

Tempestiva. Assim, com amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos 

vista para autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167981 Nr: 4108-26.2018.811.0013

 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: VALCINEI NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SUSPENDO o curso do processo pelo prazo de 3 (três) meses.

Decorrido o prazo supra, deverá o autor carrear aos autos o resultado do 

requerimento administrativo, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168550 Nr: 4375-95.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Bazon Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando-se o acervo de provas carreadas no processo, 

verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se submetido à 

avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente que, de 

fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de acarretar 

limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para desenvolver atos 

da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, nada foi registrado no 

que diz respeito à possibilidade de reversão do quadro clínico.Destarte, 

nesse influxo de ideias, em que não foi promovida, ainda que a título 

precário, a demonstração da existência de moléstia que tenha tornado a 

parte requerente incapaz para o exercício de atividade laborativa; o que 

torna, ao menos até o presente momento, volúvel e efêmera qualquer 

constatação a respeito da sua incapacidade total e/ou parcial e 

permanente e/ou temporária para o trabalho — circunstância essa que 

afasta a configuração da plausibilidade do direito invocado, a concessão 

da tutela de urgência, nos moldes em que foi pretendida, afigura-se 

inviável.Desta forma, não vislumbro, por ora, a caracterização de prova 

inequívoca que leve a verossimilhança do direito invocado.Vale frisar, 

também que, cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo 

as provas que entender pertinentes, fornecendo subsídios à formação de 

sua convicção deste Juízo.Assim, considerando que a autora não 

demonstrou a presença dos requisitos necessários ao deferimento do 

pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora IVONE BAZON 

SANTOS, ao menos até a presente etapa processual, nada impedindo que, 

posteriormente, a questão possa ser reavaliada, concedendo, se for o 

caso, a medida antecipatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168533 Nr: 4371-58.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando-se o acervo de provas carreadas no processo, 

verifica-se que, não obstante a parte requerente tenha se submetido à 

avaliação médica, não restou suficientemente claro e evidente que, de 

fato, seja portadora de moléstia grave que tenha o condão de acarretar 

limitação e/ou obstaculização de sua capacidade para desenvolver atos 

da vida civil e/ou para o trabalho; de idêntica forma, nada foi registrado no 

que diz respeito à possibilidade de reversão do quadro clínico.Destarte, 

nesse influxo de ideias, em que não foi promovida, ainda que a título 

precário, a demonstração da existência de moléstia que tenha tornado a 
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parte requerente incapaz para o exercício de atividade laborativa; o que 

torna, ao menos até o presente momento, volúvel e efêmera qualquer 

constatação a respeito da sua incapacidade total e/ou parcial e 

permanente e/ou temporária para o trabalho — circunstância essa que 

afasta a configuração da plausibilidade do direito invocado, a concessão 

da tutela de urgência, nos moldes em que foi pretendida, afigura-se 

inviável.Desta forma, não vislumbro, por ora, a caracterização de prova 

inequívoca que leve a verossimilhança do direito invocado.Vale frisar, 

também que, cabe à parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo 

as provas que entender pertinentes, fornecendo subsídios à formação de 

sua convicção deste Juízo.Assim, considerando que a autora não 

demonstrou a presença dos requisitos necessários ao deferimento do 

pedido, ou seja, o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência almejado pela parte autora ANTONIO ROSA 

DA SILVA, ao menos até a presente etapa processual, nada impedindo 

que, posteriormente, a questão possa ser reavaliada, concedendo, se for 

o caso, a medida antecipatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168638 Nr: 4418-32.2018.811.0013

 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: Terezinha do Carmo Mazete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por TEREZINHA DO CARMO 

MAZETE em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos qualificados.

 A parte autora narrou, em apertada síntese, que era casada com José 

Antônio Mazete, falecido em 02 de abril de 2016, o qual era segurado 

especial do Instituto Requerido, pois trabalhava em regime de economia 

familiar.

Diante disso, afirma que há entre a autora e seu falecido cônjuge relação 

de dependência econômica.

 Relata que, após tentar a sua pensão por morte, através de requerimento 

formulado ao posto de atendimento do Instituto requerido, afirmou que teve 

tolhido o seu pedido de concessão do benefício previdenciário, o que lhe 

impulsionou a ajuizar a presente “actio”.

Em razão disso, requereu a concessão da implantação do benefício em 

sede de antecipação dos efeitos da tutela, com a consequente citação do 

requerido e, ao final, a procedência de sua pretensão para condenar a 

Autarquia a conceder de forma definitiva o benefício de pensão por morte, 

desde a data do indeferimento do requerimento administrativo.

Juntou documentos (fls. 06/34).

É o relatório. Decido.

A tutela de urgência de natureza antecipada tem os seus fundamentos 

descritos no artigo 300 do NCPC, nestes termos:

“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”

Por sua vez, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, ao lecionar sobre 

a tutela provisória de natureza antecipada, diz que:

 “A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou 

seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência 

de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária 

realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não 

teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será 

fundada na certeza, mas na mera aparência – ou probabilidade – de o 

direito existir [Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora 

JusPodivm, 8ª Edição, pág. 660]”.

 Logo, é necessária a presença da probabilidade do direito e, também, do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem um dos 

quais impedem a concessão da tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada almejada, em torno dos quais deve circunscrever-se a 

cognição.

Com efeito, a probabilidade do direito alegado não se encontra presente.

Isto porque, entretanto, há casos, como é o dos presentes autos, que 

exige discussão por meio de ampla produção de prova, uma vez que não 

é possível concluir, de plano e em sede de cognição sumária, pelo 

preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do 

benefício previdenciário pleiteado, tal como o período temporal de exercício 

efetivo da atividade rural e demais requisitos, tal como a condição de 

dependência econômica da autora em relação ao falecido e a realização 

de atividade em regime de economia familiar, que apenas se obterá por 

ocasião da colheita de provas orais em audiência de instrução e 

julgamento.

Destarte, o benefício ora pleiteado somente poderá ser concedido após a 

instrução probatória e análise dos requisitos necessários, não sendo 

possível que se reconheça e se aplique os seus efeitos nesta fase 

processual, uma vez que não há comprovação imediata e de plano da 

probabilidade do direito alegado.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada.

 DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98, 

“caput”, do NCPC.

CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, apresentar resposta dentro 

do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 183, "caput", do NCPC, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o 

art. 344, "caput", 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.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168625 Nr: 4414-92.2018.811.0013

 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: MARLENE MAGIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", 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, 

i m p u g n a r  a  c o n t e s t a ç ã o  a p r e s e n t a d a . P U B L I Q U E - S E . 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 168627 Nr: 4416-62.2018.811.0013

 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: Cleuza Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada. DEFIRO os benefícios da Gratuidade da Justiça, nos termos do 

artigo 98, “caput”, do NCPC.CITE-SE a autarquia requerida para, querendo, 

apresentar resposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 

183, "caput", do NCPC, fazendo-se constar, outrossim, as advertências a 

que fazem menção o art. 344, "caput", 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, 

i m p u g n a r  a  c o n t e s t a ç ã o  a p r e s e n t a d a . P U B L I Q U E - S E . 

INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 125341 Nr: 5965-78.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLES DIAS SILVA - 

OAB:15764

 DELIBERAÇÕES

a) Segundo a dicção do art. 520, § 1º, da CNGCGJ/MT, ordeno que os 

registros telemáticos, em audiovisual, dos atos realizados na presente 

solenidade sejam sujeitados à gravação magnética em mídia digital 

(CD-ROM não regravável), que posteriormente deverá ser anexada aos 

autos, devendo, igualmente, ser providenciada cópia a ser gravada no 

hard-disk do servidor, na forma do que dispõem os arts. 520 e 522 da 

CNGCGJ/MT. De suma importância realçar, outrossim, que, de acordo com 

o que dispõem o art. 460, § 1º, do NCPC e o item 2.20.4 da CNGCGJ/MT 

não será realizada a transcrição das declarações registradas.

b) DECLARO encerrada a instrução processual, e fraqueio às partes o 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para oferecimento de alegações 

finais, contando-se prazo em dobro para o Ministério Público. Para tanto, 

REMETAM-SE os autos ao “Parquet”. INTIME-SE o advogado do réu, via 

DJE.

c) Apresentas as derradeiras alegações, à conclusão dos autos para 

prolação da sentença.

d) Saem os presentes intimados.

e) CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168823 Nr: 4479-87.2018.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LADISLAU MEDEIROS , Ana Laura Leal 

Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De proêmio, a requerente não comprovou a impossibilidade financeira 

momentânea para custear as despesas inerentes à distribuição do 

processo.

No mais, da análise dos elementos de informação constantes dos autos, 

verifica-se sem dificuldades que os pressupostos para a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita não estão pressentes.

Assim sendo, é dever do interessado antecipar o pagamento dos atos 

processuais que pretende promover (art. 82, “caput”, do NCPC), 

impondo-se, por consectário lógico, a obrigação de comprovar o 

recolhimento das custas e taxas processuais no momento da distribuição 

(art. 456, “caput”, da CNGC).

Desta forma, DETERMINO que a autora comprove o preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, nos 

termos do art. 99, §2º, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando 

aos autos documento apto a comprovar que não possui condições 

financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, ou, em idêntico 

prazo, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, 

sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, “ex vi” do art. 

456, §1º, da CNGC.

INTIME-SE via DJE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161779 Nr: 1208-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA SOUZA FREITAS GONÇALVES, Espólio de 

Marcelo Rodrigues de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egídio Carlos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que, o anexo de pagamento das 

custas processuais e taxa judiciária mencionado na petição de fls. 30 não 

acompanhou a petição. Assim, e com amparo no provimento 56/2007, 

abrimos vista para autora se manifestar, no prazo de 10 dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 167511 Nr: 3868-37.2018.811.0013

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAROLA DE SÁ, 

CRISTIANO MARTINS PEREIRA, Esdras Cassiano da Silva, Jose Augusto 

Pinheiro Gonçalves, MAICON HENRIQUE SILVA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Logo, por tudo que dos autos consta, entendo que neste momento, 

persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão do requerido 

e a impossibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão, certo que 

eventual reanalise da segregação cautelar dependerá de maiores 

elementos coletados no curso da instrução processual, motivo por que a 

manutenção da decisão de prisão é medida de rigor.CONCLUSÃO.I. ANTE 

TODO O EXPOSTO, mantenho a decisão combatida pelos seus próprios 

fundamentos.II. Intime-se o acusado na pessoa de seu patrono 

constituído.III. Cientifique-se o Parquet.IV. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 92026 Nr: 3432-20.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roni Clei de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos, etc.

Declaro a suspensão do livramento condicional e da execução da pena 

até o julgamento da Ação Penal 5016-20.2017.811.0013, Código 143453 - 

3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, visto que em caso de condenação 

ocorrerá a revogação do benefício.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-74.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTAVIO MUNDIM OLIVEIRA OAB - MT22817/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO OAB - MT0008697A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-60.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE SILVA DOS SANTOS FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FANIA LIBORIO FELICIANO OAB - MT0010015A (ADVOGADO)

ALESSANDRA LIBORIO FELICIANO SATHLER OAB - MT8.516 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L DA SILVA LOCHETTI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010532-50.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CENI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

CELIA MIURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FÁBIO RIBAS TERRA OAB - MT0007205A-O (ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para manifestar-se quanto ao 

Despacho retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-86.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRYSTIANE DA CUNHA BEZERRA OAB - MT0007709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar advogado da parte promovida para cumprimento da sentença sob 

pena de multa.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-27.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELLE DURANTI DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT0011702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000382-27.2018.8.11.0013 REQUERENTE: TATIELLE DURANTI 

DE SOUZA REQUERIDO: EDSON DA SILVA Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000385-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINA SILVA BERNARDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN FAUST OAB - MT0012641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000385-79.2018.8.11.0013 REQUERENTE: PAMELA CRISTINA 

SILVA BERNARDINO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000386-64.2018.8.11.0013 REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000387-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000387-49.2018.8.11.0013 REQUERENTE: RICARDO OLIVEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 432 de 602



audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-86.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KLEYSON DE ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000391-86.2018.8.11.0013 REQUERENTE: KLEYSON DE 

ARAUJO GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-17.2018.8.11.0013

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:

JOEL BOLOGNONI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000415-17.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

JOEL BOLOGNONI DE SOUZA Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000421-24.2018.8.11.0013 REQUERENTE: MAIKON DOUGLAS 

DOS SANTOS RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-16.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE CAMPOS GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000428-16.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ALINE DE CAMPOS 

GUERREIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-98.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DE CAMPOS GUERREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000429-98.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ALINE DE CAMPOS 

GUERREIRO REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 
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de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE ALVES AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000447-22.2018.8.11.0013 REQUERENTE: JOAO FELIPE 

ALVES AFONSO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000456-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALVES MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000456-81.2018.8.11.0013 REQUERENTE: CHARLES ALVES 

MOREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-51.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000458-51.2018.8.11.0013 REQUERENTE: AMIR OSVANDO 

FRANCO REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-80.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELINDA MARQUES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ILDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

GENILDA APARECIDA DE FREITAS SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000469-80.2018.8.11.0013 REQUERENTE: CARMELINDA 

MARQUES MACEDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE ILDO 

PEREIRA DE SOUZA, GENILDA APARECIDA DE FREITAS SOUZA Vistos 

etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000494-93.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEODATO PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000494-93.2018.8.11.0013 REQUERENTE: DEODATO PERES 

DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 
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Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000507-92.2018.8.11.0013

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:

JUNIO GONCALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000507-92.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

JUNIO GONCALVES DE CARVALHO Vistos etc. Determino a designação 

de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se 

a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-62.2018.8.11.0013

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:

ADEMIR TENORIO (REQUERIDO)

ADEMIR TENORIO 53614194191 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000509-62.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

ADEMIR TENORIO 53614194191, ADEMIR TENORIO Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010856-06.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CONTALEX CONTABILIDADE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUES HENRIQUE ASSUNCAO E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovente para apresentar Contrarrazões aos 

Embargos.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-47.2018.8.11.0013

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:

CLAUDEILTON RONDAO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000510-47.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

CLAUDEILTON RONDAO PEREIRA Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-32.2018.8.11.0013

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:

DONIZETTI DE ASSIS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000511-32.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

DONIZETTI DE ASSIS SILVA Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-17.2018.8.11.0013

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)
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Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000512-17.2018.8.11.0013 REQUERENTE: GAUCHA DIESEL 

COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: 

WENDER DE OLIVEIRA ARAUJO Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000521-76.2018.8.11.0013 REQUERENTE: JOCIMAR SOARES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 

Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 

(cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE 

ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000530-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARTINS BATISTA DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000530-38.2018.8.11.0013 REQUERENTE: LUCILENE MARTINS 

BATISTA DE ASSIS REQUERIDO: VALDECI CARLOS DA SILVA Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-23.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PAULO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGAZINE LUIZA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000531-23.2018.8.11.0013 REQUERENTE: FRANCISCO PAULO 

DE SOUZA REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada 

até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000532-08.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ALEXANDRO 

GONCALVES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000542-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZORAIDE FLORES DA SILVA (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000542-52.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ZORAIDE FLORES 

DA SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Determino a designação de audiência de 

conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do 

inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com 

advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o 

que a ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo 

e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 

9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda, 15 de maio de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-82.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANERCIA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogado da parte promovida para apresentar Contrarrazões ao 

Recurso.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71749 Nr: 1460-41.2016.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Iraides Farias Albuquerque

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdineia Eterna Andrade 

Rocha - OAB:21065/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.Sem 

custas e honorários advocatícios.Intimem-se o Ministério Público e a parte 

interessada.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74856 Nr: 969-97.2017.811.0014

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Auribela José de Lara

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio Ribeiro - 

OAB:MT/1422, Regiane Alves da Cunha - OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 104, da CNGCE/MT c/c 

art. 485, inciso IV, do novel Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

feito, sem resolução de mérito.Sem custas, na forma do art. 207, da Lei nº 

6.015/1973.Publique-se. Intimem-se o Ministério Público e os 

interessados.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as 

baixas e anotações de estilo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78747 Nr: 509-76.2018.811.0014

 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 Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação indenizatória.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a autora é pessoa analfabeta.

Assim, necessário que a procuração outorgada seja realizada mediante 

instrumento público, uma vez que tal é pressuposto de existência da 

relação processual, na forma do artigo 654 do Código Civil e artigo 105 do 

NCPC.

Por pertinente, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO 

A RECURSO DE APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE NOME NO 

ASSENTAMENTO DE ÓBITO. PROCESSO JULGADO EXTINTO. NÃO 

ATENDIMENTO DE UM DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA 

ANALFABETA. EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 

FATO NOVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I- Sendo a outorgante 

pessoa analfabeta, a procuração por ela passada a seu advogado, ainda 

que a rogo de outrem, somente gozará de legalidade se tiver sido 

constituída por instrumento público, já que inabilitada para fazê-lo em 

caráter particular. (...)”. (TJGO, 354012-32.2009.8.09.0006 - Apelação 

Cível, des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4A Câmara Cível, 22/03/2012, DJ 1043 

de 16/04/2012, sem grifos no original)

Urge registrar que embora a parte requerente tenha juntado parte de uma 

suposta procuração pública, não é possível aceita-la, porquanto diante de 

sua fragmentação é obstada a análise sobre as partes do respectivo 

instrumento.

Diante do exposto, INTIME-SE o advogado peticionante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração pública com os poderes 

necessários para exercer a representação processual no presente feito, 

sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78749 Nr: 511-46.2018.811.0014

 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 Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação indenizatória.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a autora é pessoa analfabeta.

Assim, necessário que a procuração outorgada seja realizada mediante 

instrumento público, uma vez que tal é pressuposto de existência da 

relação processual, na forma do artigo 654 do Código Civil e artigo 105 do 

NCPC.

Por pertinente, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO 

A RECURSO DE APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE NOME NO 

ASSENTAMENTO DE ÓBITO. PROCESSO JULGADO EXTINTO. NÃO 

ATENDIMENTO DE UM DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA 

ANALFABETA. EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 

FATO NOVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I- Sendo a outorgante 

pessoa analfabeta, a procuração por ela passada a seu advogado, ainda 

que a rogo de outrem, somente gozará de legalidade se tiver sido 

constituída por instrumento público, já que inabilitada para fazê-lo em 

caráter particular. (...)”. (TJGO, 354012-32.2009.8.09.0006 - Apelação 

Cível, des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4A Câmara Cível, 22/03/2012, DJ 1043 
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de 16/04/2012, sem grifos no original)

Urge registrar que embora a parte requerente tenha juntado parte de uma 

suposta procuração pública, não é possível aceita-la, porquanto diante de 

sua fragmentação é obstada a análise sobre as partes do respectivo 

instrumento.

Diante do exposto, INTIME-SE o advogado peticionante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração pública com os poderes 

necessários para exercer a representação processual no presente feito, 

sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78751 Nr: 513-16.2018.811.0014

 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 Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de ação indenizatória.

Compulsando os autos, vislumbra-se que a autora é pessoa analfabeta.

Assim, necessário que a procuração outorgada seja realizada mediante 

instrumento público, uma vez que tal é pressuposto de existência da 

relação processual, na forma do artigo 654 do Código Civil e artigo 105 do 

NCPC.

Por pertinente, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO 

A RECURSO DE APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE NOME NO 

ASSENTAMENTO DE ÓBITO. PROCESSO JULGADO EXTINTO. NÃO 

ATENDIMENTO DE UM DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA DA 

RELAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA 

ANALFABETA. EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE 

FATO NOVO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I- Sendo a outorgante 

pessoa analfabeta, a procuração por ela passada a seu advogado, ainda 

que a rogo de outrem, somente gozará de legalidade se tiver sido 

constituída por instrumento público, já que inabilitada para fazê-lo em 

caráter particular. (...)”. (TJGO, 354012-32.2009.8.09.0006 - Apelação 

Cível, des. Kisleu Dias Maciel Filho, 4A Câmara Cível, 22/03/2012, DJ 1043 

de 16/04/2012, sem grifos no original)

Urge registrar que embora a parte requerente tenha juntado parte de uma 

suposta procuração pública, não é possível aceita-la, porquanto diante de 

sua fragmentação é obstada a análise sobre as partes do respectivo 

instrumento.

Diante do exposto, INTIME-SE o advogado peticionante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração pública com os poderes 

necessários para exercer a representação processual no presente feito, 

sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72518 Nr: 1892-60.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pereira dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everton Teodoro da Silveira, José Dias Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65192 Nr: 1385-70.2014.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Babaçu Ltda, Frederico Wagner França 

Tannure Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito de Almeida, Ireno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anibal Francisco Carvalhal de 

Oliveira Junior - OAB:/PR- 55499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amado Franco - 

OAB:MT-15.218-O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Diego Oliveira da Silva - OAB:MT-13.743

 Código: 65192

VISTO,

Primeiramente, considerando que processo já se encontra na fase 

instrutória, INDEFIRO o peditório de fl. 186/187 e, desta forma, majoro o 

valor de 05 (cinco) URH a dativa nomeada.

 Ademais, DEFIRO o pedido retro e, deste modo, redesigno audiência de 

instrução para o dia 19 de junho de 2018 às 14h00min (MT).

INTIMEM-SE as partes.

No mais, em razão da certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 189, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória para a colheita do depoimento pessoal do 

requerido JOÃO BENEDITO DE ALMEIDA, na comarca de Primavera do 

Leste/MT, no endereço constate nos autos.

CUMPRA-SE, na forma postulada.

Expeça-se o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73866 Nr: 471-98.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito Rura do Sul de Mato Grosso - 

SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILDO DE OLIVEIRA SILVA, Jandira Monteiro 

Dedé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da pare autora para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita: 

"Certifico que em cumprimento ao r. mandado, procedi a citação do 

Executado Jaildo de Oliveira Silva, e Jandira Monteiro Dedé, para em 03 

(três) dias, efetuar o pagamento da dívida, entregando-lhes cópias das 

contrafés e colhendo suas assinaturas.

Oliveira Josá Xavier

Oficial de Justiça

Em tempo: O Executado reside no Sítio Recanto Feliz, no Assentamento 

Mártires dos Carajás, em razão de ser separado da Executada, distante 

da sede do Fórum 50 km, ida e volta 100 km. Valor da Diligência R$ 254,00 

(duzentos e cinquenta e quatro) reais que a parte autora falta depositar. 

Oliveira José Xavier Oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 913 Nr: 549-93.1997.811.0014

 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: Eugênio Florentino de Araújo Júnior, Oswaldo Florentino 

de Araújo, Dirce Florentina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iná Bernardes de Freitas, Ana Cristina Freitas 

Rush, Abel Francisco da Silva, Darcy Imaculada de Oliveira e Silva, Rafael 

Bernardes de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Gomes de 

Vasconcelos - OAB:13.612, Edmar Gomes de Vasconcelos - 

OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Pitter Johnson da Silva Campos - 

OAB:/MT - 15980

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal 
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atender o contido `a fl. 506v

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71958 Nr: 1564-33.2016.811.0014

 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: Rosangela Maria Boti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação das partes do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64097 Nr: 635-68.2014.811.0014

 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: Nilis Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morro da Mesa Concessionária Rodovia S/A, J. 

N. Transporte e Logística (Neidiane Steffen Scalabrin Transportes -ME, 

Allianz Seguros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Copetti - 

OAB:15.746B, Tatiani Pinto de Lara - OAB:19.497/MT

 Processo nº 635-68.2014.811.0014 (Código 64097)

VISTO,

Cuida-se de cumprimento de sentença formulado por NILIS ALVES DOS 

SANTOS em face de J.N. TRANSPORTES E LOGÍSTICA (NEIDIANE 

STEFFEN SCALABRIN TRANSPORTES – ME), todos devidamente 

qualificados nos autos.

Desta feita, INTIME-SE o executado, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, bem 

como honorários advocatícios a serem arbitrados no mesmo patamar 

(CPC, art. 523, § 1º).

CONSIGNE na intimação que, decorrido o prazo para o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação 

(CPC, art. 525).

Ainda, em caso de não pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens do devedor quantos forem necessários ao 

pagamento da dívida (CPC, art. 523, § 3º).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

Código de Processo Civil, MANIFESTE-SE a parte credora, no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação de bens 

penhorados.

Por fim, PROCEDA-SE à remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para a 

conversão da ação em cumprimento de sentença, bem como seja 

certificada a existência de custas pendentes, nos termos emanados pela 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu – MT, 10 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27891 Nr: 394-36.2010.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maia Medeiros, Isolde Sartoreto Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Libanio de Souza, Maria de Lourdes 

Henrique, Anacleto Libanio de Souza, Cicera Ana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT, Tiago Bueno da Silva - OAB:18.226/MT

 Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na 

exordial.Por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do 

que preceitua o art. 85, § 2º, do NCPC, ARBITRO em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.Após, AGUARDE-SE a manifestação 

das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os 

autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da 

CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28750 Nr: 1255-22.2010.811.0014

 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: Alenita Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Miranda, Eurípedes Édio Martins, Vilma 

Nunes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514, Francisco Eudes Gomes de Lima - OAB:OAB/MT 

n.º 5773

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação.Por 

conseguinte, CONDENO a requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que a requerente 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, nos termos que 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.: 66949 Nr: 650-03.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana de Souza Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Alves da Silva Júnior - 

OAB:18917/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para suprir a 

assinatura do requerido, possibilitando à parte autora a assinatura do 

formal de partilha no inventário extrajudicial dos bens deixados por seu 

falecido irmão.Custas, se houver, à cargo da requerente, contudo, 

SUSPENDO sua exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade de 

justiça. SEM honorários advocatícios, uma vez tratar-se de procedimento 

de jurisdição voluntária.Com o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o 

competente mandado. 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 das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28972 Nr: 1477-87.2010.811.0014

 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: Sueli de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Rogério Campos dos Santos, UDT 

Sementes Ltda, Luiz Carlos Fernandes, Mário Patriota Fiori, Sérgio Sangion

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 
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Sacomori - OAB:/MT - 13089-A, Duilio Piato Júnior - OAB:3.719, 

Leonardo Randazzo Neto - OAB:3.504-A

 Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação e, por corolário, 

DECLARO nulo o negócio jurídico formalizado entre as partes – escritura 

pública de cessão de direitos (fls. 31/31v – e todos os atos dele 

decorrentes.Por conseguinte, CONDENO a requerida 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 que 

preconiza o art. 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE o 

competente mandado para cancelamento da escritura pública de cessão 

de direitos ao Cartório do 2º Ofício desta comarca de Poxoréu/MT. 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.: 2472 Nr: 35-72.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângelo João Carlott, Rosa Alves da Costa, Delfina 

Carlott

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir Ventresqui Guedes - 

OAB:, Jurandir Ventresqui Guedes - OAB:3321, Neide Maria Pagani 

de Lira - OAB:8960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Com essas considerações, DEFIRO o pedido da municipalidade e, 

DETERMINO o cancelamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV) 

retro expedidas, com a consequente expedição dos precatórios 

requisitórios, os quais deverão ser encaminhados ao Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso.Antes, contudo, 

CERTIFIQUE-SE, a secretaria, se as RPVs ainda encontram-se pendentes 

de pagamento.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 17674 Nr: 145-61.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levindo Francisco de Paula Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Bisognin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Gomes de Vasconcelos 

- OAB:13612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

manifestar-se promovendo regular andamento no feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 393-12.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Auto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Fundo Municipal de 

Previdencia Social da Cidade de Poxoréu(Poxoréu-Previ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Silvana Peixoto de Lima - OAB:/MS. 14.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Márcia Macedo Galvão - OAB:15668, Ronan de Oliveira 

Souza - OAB:4099

 Diante de todo o exposto, DETERMINO seja o MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT 

intimado para que, em 30 (trinta) dias, apresente nos autos os rendimentos 

financeiros dos seguintes períodos/meses: (a) período de 04/1990 a 

12/2000; (b) mês 12/2008; (c) mês 01/2009; (d) período de 05/2009 a 

11/2011.Consigne-se que o não cumprimento do comando judicial 

acarretará na expedição de mandado de busca e apreensão dos 

documentos não exibidos, mormente porque tal medida coercitiva 

mostra-se mais eficaz que o arbitramento de multa diária por dia de 

descumprimento.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63243 Nr: 1415-42.2013.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andrielle Miranda Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 Processo n.º 1415-42.2013.811.0014 Código: 63243

SENTENÇA

VISTO,

 Trata-se de ação penal face a acusada ANDRIELLE MIRANDA ARAÚJO, 

pela pratica do delito descrito no artigo 102 da Lei n. 10.471/03.

Em síntese, na data de 17/02/2016 foi concedido a acusada, com 

fundamento no artigo 89, da Lei n. 9.099/95, o beneficio da suspensão 

condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos.

 Observa-se que a autora do fato cumpriu integralmente as condições 

impostas pela suspensão condicional do processo, tendo o Ministério 

Público pugnado pela extinção da punibilidade do autor do fato, à fl. 70.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade da beneficiada 

ANDRIELLE MIRANDA ARAÚJO com fundamento no artigo 89, parágrafo 

5º, da Lei n.º 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Poxoréu – MT, 02 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63945 Nr: 517-92.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marjones Varanda Catalá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Câmara Municipal 

de Poxoréu-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda executada. 

Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o perito 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na Avenida 

Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, 

Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 

9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, que deverá para 

apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de honorários periciais 

(art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de honorários ou 

decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo impugnações, 

INTIME-SE, desde já, o Município para juntar aos autos, no prazo 

impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte autora 

atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 

até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 
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com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63080 Nr: 1275-08.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Maria Rodrigues de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação 

desta diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Além disso, para conferir maior efetividade à prestação 

jurisdicional, DESTITUO a empresa outrora nomeada para a realização dos 

trabalhos técnicos.Por conseguinte, NOMEIO para a realização da perícia 

contábil, o perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser 

encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, 

Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos 

telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, 

marciocontador@gmail.com, que deverá para apresentar, no prazo de 05 

(cinco) dias, proposta de honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). 

Apresentada a proposta de honorários ou decorrido o prazo sem 

manifestação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem quanto aos 

mesmos. Após, não havendo impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado 

para juntar aos autos, no prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a 

nomenclatura do cargo da parte autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 06/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos da 

servidora, neste período, caso assim já não tenha sido procedido. 

INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos e 

formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente requerido, 

para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60340 Nr: 44-77.2012.811.0014

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozéios de Paula Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado OZÉIOS DE 

PAULA SOUZA SANTOS referente ao crime em tela, com fundamento nos 

artigos 107, IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal, para reconhecer o 

implemento da prescrição em abstrato.Inexistem bens a serem 

destinados.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.Poxoréu – MT, 02 de maio de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63215 Nr: 1389-44.2013.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliezer Souza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 INTIMEM-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, manifestarem quanto à 

proposta de honorários periciais de fls. 236/237.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63083 Nr: 1278-60.2013.811.0014

 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: Katia Silene Gabriel Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:4.245, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por KATIA 

SILENE GABRIEL BORGES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64263 Nr: 752-59.2014.811.0014

 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: Zilda Fonseca Lemos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por ZILDA 

FONSECA LEMOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificados 

nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63287 Nr: 1449-17.2013.811.0014

 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: Marlene Delgado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por MARLENE 

DELGADO DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63207 Nr: 1381-67.2013.811.0014

 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: Elizabete Coutinho Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por ELIZABETE 

COUTINHO NASCIMENTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64504 Nr: 922-31.2014.811.0014

 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: Isanilde Benedita Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Neste particular, conforme determinado na sentença, o percentual devido, 

se houver, será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, esta deve ser feita por arbitramento, nos 

termos do artigo 509, inciso I, e seguintes, do NCPC. Desta feita, o cálculo 

a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual 

correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação desta 

diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Deste modo, NOMEIO para a realização da perícia contábil, o 

perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado na 

Avenida Alameda das Rosas, 2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina 

Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 78740-405 e nos telefones: (66) 

9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 8422-8138, marciocontador@gmail.com, 

que deverá para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, proposta de 

honorários periciais (art. 465, § 2º, do NCPC). Apresentada a proposta de 

honorários ou decorrido o prazo sem manifestação, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem quanto aos mesmos. Após, não havendo 

impugnações, INTIME-SE, desde já, o Estado para juntar aos autos, no 

prazo impreterível de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da parte 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 06/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos da servidora, neste período, caso assim já não tenha sido 

procedido. INTIMEM-SE as partes para, querendo, indicarem assistentes 

técnicos e formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, em conformidade 

com o que dispõe o artigo 465, § 1º, II e III, do NCPC. Tendo em vista que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, INTIME-SE o ente 

requerido, para efetuar o pagamento da perícia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63209 Nr: 1383-37.2013.811.0014

 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: Fabiana Andreia Celestino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por FABIANA 

ANDREIA CELESTINO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64224 Nr: 723-09.2014.811.0014

 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: Genesa de Araújo Ferreira Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por GENESA DE 

ARAÚJO FERREIRA GIMENES em face do ESTADO DE MATO GROSSO, já 

qualificados nos autos.
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Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 66460 Nr: 370-32.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Coutinho Miranda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por MARIA 

APARECIDA COUTINHO MIRANDA DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE 

POXORÉU/MT, já qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63640 Nr: 270-14.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Benedita de Souza Barcelos, Rosani Maria 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874/B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

Considerando a imprescindibilidade da apresentação da nomenclatura do 

cargo da parte exequente, bem como dos vencimentos de tal cargo no 

período compreendido entre 11/1993 a 06/1994, além da data do 

fechamento da folha de pagamento, INTIME-SE a fazenda pública 

executada para, em 10 (dez) dias, apresentar referidos documentos, ou, 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de cominação de multa 

diária por descumprimento.

Após, CONCLUSOS os autos para análise e deliberação quanto ao 

prosseguimento da liquidação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63617 Nr: 257-15.2014.811.0014

 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: Marcia Adriana Nunes de Almeida Oliveira e Silva, 

MARCIA MENEZES RIBEIRO DE LIMA, Maria Fagundes Peres dos Santos, 

Maria de Fátima Rodrigues, Maria Aparecida Cavalcante de Souza, Maria 

Martins dos Reis, Merentina Rocha Silva, Marileide dos Santos Ibiapino dos 

Santos, MARILEIDE LEITE SILVA DELMONDES, MARILENE DOS SANTOS 

IBIAPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 Cuida-se de pedido de liquidação de sentença intentado por MARCIA 

ADRIANA NUNES DE ALMEIDA OLIVEIRA E SILVA e OUTROS em face do 

MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, já qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte executada fora condenada 

ao pagamento, em favor da parte exequente, da diferença salarial 

decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não 

prescrito, tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do 

efetivo pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

apresentados.

 Diante do exposto, INTIME-SE a parte executada nos termos do artigo 510 

do Novo Código de Processo Civil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos cálculos apresentados.

Sem prejuízo, a fim de evitar imbróglios processuais e zelando pela célere 

prestação jurisdicional, DETERMINO que o petitório de fls. 416/421v 

referente ao cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial 

seja desentranhado deste caderno processual e distribuído em apartado, 

nos moldes do art. 509, § 1º, do novel Código de Processo Civil.

Após, APENSEM-SE os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63347 Nr: 38-02.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 VISTO,

 De início, CERTIFIQUE-SE, a secretaria, a regularidade do pagamento da 

Requisição de Pequeno Valor nº 81/2017, eis que o montante exigido não 

ultrapassa o teto estabelecido pela Lei Municipal nº 1.365/2010, conforme 

já consignado na decisão de fls. 321/322v.

Se transcorrido o prazo assinalado para a satisfação da RPV sem o 

devido pagamento, CONCLUSOS os autos para constrição de valores, na 

forma estabelecida pelo art. 13, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

No mais, AGUARDE-SE o pagamento do precatório requisitório.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71771 Nr: 1474-25.2016.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTO,

Cuida-se de liquidação de sentença intentada por ROSIMEIRE SOUZA 

MIRANDA em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, em que às fls. 72/74 foi 

nomeado profissional técnico para confecção dos respectivos cálculos, 

bem como determinada a expedição de ofício ao Estado de Mato Grosso 

para indicar algum órgão capaz de realizar os trabalhos periciais.

Intimado, o Estado de Mato Grosso nada manifestou.

Pois bem.

De início, RETIFICO a última parte do referido decisum para fazer constar 

que apresentada a proposta de honorários periciais o Município deverá 

ser intimado para pagá-los, no prazo legal, uma vez que também pleiteou 

pela liquidação da sentença por arbitramento.

Por conseguinte, considerando que ainda não foi realizada a intimação do 

expert, DETERMINO seja expedido o competente expediente, a fim de que 

o profissional técnico apresente sua proposta de honorários 

sucumbenciais, assinalando, desde já, o prazo de 15 (quinze) dias, para a 

consecução de tal mister.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63423 Nr: 100-42.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosimeire Souza Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 CUMPRA-SE na forma determinada às fls. 459/460, atentando-se, quando 

da expedição do ofício requisitório de pagamento, se os valores exigidos 

ultrapassam, ou não, o teto estabelecido pela Lei Municipal nº 1.365/2010.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74864 Nr: 973-37.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Rosa Ramos Filha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maiara Cristiane da Silva 

Rosa - OAB:OAB/MT 23703/O, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 I – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA(...)Assim, INDEFIRO a 

impugnação apresentada.II – DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA(...)Portanto, AFASTO a impugnação ventilada.III – DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA.Prosseguindo, em que pese o Município tenha 

arguido sua parcial ilegitimidade passiva previamente ao requerimento pela 

denunciação à lide, não há como analisar tal preliminar sem oportunizar à 

autarquia previdenciária o contraditório e a ampla defesa.Assim, 

POSTERGO a apreciação da preliminar para após a efetivação da 

denunciação à lide.IV – DA DENUNCIAÇÃO À LIDE.Por fim, de elementar 

conhecimento que o novel Código de Processo Civil admite a denunciação 

à lide por qualquer das partes (NCPC, art. 125), o que somente será 

indeferido pelo magistrado quando a pretensão demonstrar-se meramente 

protelatória.In casu, as alegações da municipalidade estão devidamente 

fundamentadas, razão pela qual DEFIRO a denunciação à lide da autarquia 

previdenciária municipal Poxoréu-Previ.Desta feita, CITE-SE a parte 

denunciada à lide para, querendo, apresentar resposta, nos termos e 

prazo previstos no art. 131, do NCPC.Por conseguinte, RETIFIQUE-SE a 

capa dos autos, incluindo o nome de Poxoréu-Previ como denunciado à 

lide.Após, PROMOVAM-SE os atos necessários ao regular processamento 

do feito.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68695 Nr: 1517-93.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 Trata-se de pedido de liquidação e sentença intentado por JOAQUIM 

PEDRO DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT, ambos 

qualificados nos autos.

Pois bem.

Perlustrando os autos, infere-se que a parte liquidada fora condenada ao 

pagamento, em favor da parte liquidante, da diferença salarial decorrente 

da conversão do cruzeiro real em URV, a partir do período não prescrito, 

tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, 

que levará em contra a Unidade Real de Valor (URV) da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994.

 Ocorre que para início da fase de liquidação de sentença mostra-se 

imperiosa a intimação da parte executada acerca dos cálculos 

eventualmente apresentados pela parte exequente.

Todavia, a parte liquidante não instrui seu petitório com os cálculos de 

liquidação.

Deste modo, INTIME-SE a parte liquidante para, querendo, em 15 (quinze) 

dias, apresente os devidos cálculos de liquidação, a fim de possibilitar o 

regular trâmite do procedimento, sob pena de extinção do feito e 

consequente arquivamento.

Após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE o 

necessário e RETORNEM os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18562 Nr: 653-07.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Brasholanda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comissão de Valores Mobiliarios - C.M.V.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcella Caroline Gonçalves - 

OAB:13626, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:13044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido por AGROPECUÁRIA 

BRASHOLANDA S/A em face da COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

(CVM), já qualificados nos autos.

Verifica-se que a executada é pessoa jurídica de direito público da 

Administração Federal Indireta, motivo pelo qual o feito deve seguir os 

trâmites do cumprimento de sentença de exigir quantia certa da fazenda 

pública.

Ademais, dessume-se que a executada apresentou os cálculos de 

atualização de fls. 137, tendo a parte exequente postulado pela 

compensação da dívida às fls. 140.

Assim, considerando a inexistência de insurgência, HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela autarquia executada às fls. 137.

Por corolário, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, os 

documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 11/2017-CM para a 

confecção dos cálculos.

Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do da autarquia 

executada, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 16499 Nr: 268-93.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Hugnéia Oliveira Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto Certo Utilidades Domésticas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Liuti Júnior - 

OAB:MS 10.636, Fábio Davanso dos Santos - OAB:13979/MS, 

Idelmar Barboza Monteiro - OAB:9998

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença promovido HUGNÉIA OLIVEIRA 

FARIA em face de PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., já 

qualificados nos autos.

Compulsando os autos verifica-se que a exequente levantou valores a 

maior, de modo que a executada, agora, é quem executa o saldo 

indevidamente transferido à credora.

Às fls. 551/551, a executada postula pela liberação do saldo 

remanescente vinculado aos autos, bem como pela confecção de novo 

cálculo pela contadoria judicial, alegando a ocorrência de equívoco no 

anteriormente realizado.

Pois bem.

De fato, verifica-se que a parte executada faz jus ao levantamento do 

montante vinculado aos presentes autos, eis que depositado a maior, 

motivo pelo qual DEFIRO a expedição de alvará de levantamento para a 

conta bancária indicada às fls. 551v.

Após, porque a confecção de cálculos de execução é diligência da parte, 

não podendo ser atribuída à contadoria judicial, INTIME-SE a executada 

para que, em cinco (05) dias, apresente a devida planilha, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Neste ponto, vale registrar que malgrado a insurgência dispensada no 

petitório de fls. 551/551v, os cálculos de atualização devem observar os 

parâmetros fixados outrora (fls. 512, 514, 542 e 548), mormente porque 

comungo do entendimento propalado pela magistrada antes condutora do 

feito, não vislumbrando motivos para retificar sua determinação.

Por fim, haja vista que atualmente PONTO CERTO UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA. é a verdadeira credora da obrigação, entendo, por 

oportuno, que a capa dos autos seja retificada, a fim de aclarar a situação 

fática constante do caderno processual.

Assim, PROCEDA-SE, a secretaria, a retificação da capa dos autos, 

invertendo a posição das partes nos respectivos polos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69817 Nr: 369-13.2016.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis-MT., 

Edalgina de Carvalho Aguiar, Gladston de Carvalho Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Aguiar Paiva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Martello Júnior - 

OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 VISTO,

 Considerando a generalidade da certidão de fls. 93, notadamente porque 

a decisão de fls. 92 havia determinado a intimação de ambas as partes, 

porém, com finalidades diversas e, a fim de evitar quaisquer arguições de 

nulidades, RESTITUO os autos à secretaria para que especifique se 

exequente e executado foram regularmente intimados e se ambos 

deixaram o prazo para manifestar transcorrer in albis.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 246 Nr: 67-29.1989.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anastácio Alves Bezerra, Renato Coutinho 

Filho, Lindberg Ribeiro Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Júnior - 

OAB:3284-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Leite Nogueira 

- OAB:5622, Marcos Paulo Santos da Silva - OAB:9.565

 VISTO,

 Em homenagem ao contraditório e a ampla defesa, INTIME-SE o exequente 

para, querendo, em cinco (05) dias, manifeste-se quanto ao petitório de 

fls. 523/529.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos para 

análise e deliberação pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79303 Nr: 755-72.2018.811.0014

 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: Edineusa Rodrigues de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA(...)Por tais fundamentos, DEFIRO a 

gratuidade de justiça.II – DA TUTELA DE URGÊNCIA(...)Deste modo, porque 

presentes os requisitos exigidos no art. 300, do NCPC, DEFIRO a tutela de 

urgência e DETERMINO à requerida que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

efetive o remanejamento da rede de energia elétrica que encontra-se na 

propriedade da requerente, sob pena de incorrer em multa diária por dia de 

descumprimento, que desde já arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais).III – 

DA AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.Por fim, DETERMINO a remessa 

deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do novel Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação no prazo previsto no artigo 335 do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

artigo 334, § 8º do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, art. 344).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2627 Nr: 173-39.1999.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trifon Kuzmin e Fevrusa Kulikava Kuzmin, 

Fevrusa Kulikava Kuzmin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Crema - OAB:2.860-A, 

Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA o presente cumprimento de sentença, 

sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do novel 

Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO a parte exequente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da dívida.Transitada em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

praxe.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27069 Nr: 988-84.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Rossetto, Lúcia Rossetto Thodero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Departamento Estadual de Trânsito de Mato 

Grosso - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucia Rossetto Theodoro - 
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OAB:22136/PR-  860-A,  Marcelo Antônio Theodoro - 

OAB:MT-11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Marcio de Lara 

Soriano - OAB:3.946, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 VISTO,

 Dessume-se dos autos que após informado o pagamento da primeira 

requisição de pequeno valor expedida, foi constatada a existência de 

valores remanescentes pendentes de satisfação, tendo sido o ente 

executado intimado para manifestar quanto aos cálculos da Contadoria 

Judicial, contudo, manteve-se inerte (fls. 193.

Assim, considerando a inércia da fazenda pública executada aliada à 

aquiescência do exequente (fls. 194), HOMOLOGO o cálculo apresentado 

pela Contadoria Judicial às fls. 190.

Por corolário, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de Mato Grosso, os 

documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 11/2017-CM para a 

confecção dos cálculos.

Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Estado executado, 

nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 813 Nr: 137-65.1997.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centrais Elétricas Matogrossenses S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Paladar, Ivani Aparecida G. 

Grundler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Karine Trage Belizário - 

OAB:9106, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:/ 13431, 

Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a falta de compromisso da parte exequente 

para com o processo, JULGO EXTINTA a presente execução, com fulcro 

no que dispõe o art. 485, inciso III, do novel Código de Processo Civil, por 

abandono da causa.Custas, se houver, pela parte exequente.Ainda, 

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, 

fixando a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida 

executada (NCPC, art. 85, § 2º).Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60102 Nr: 1328-57.2011.811.0014

 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 HSBC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vaneide Maercia da Silva Pagnussat -ME, 

Vaneide Maercia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT/8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva 

Junior - OAB:7.662/MT

 “Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos monitórios, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil apenas para 

DECLARAR a abusividade da cláusula contratual que estabelece a 

comissão de permanência, as taxas de abertura de crédito e de emissão e 

carnê e juros remuneratórios.Registra-se que caso o contrato não esteja 

quitado, a restituição dar-se-á ao contratante, ora embargado, via 

compensação com o saldo devedor.Se o contratante fazer jus à 

devolução da quantia paga a maior, sobre essa deverá incidir juros legais 

e correção monetária a partir da citação”.No mais, permanece inalterada a 

sentença.Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65674 Nr: 1702-68.2014.811.0014

 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: Adelino Joaquim de Oliveira Filho, Ireny Candida de 

Morais Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Doroteu Sodré dos Santos, 

Ambrósio Ferreira dos Santos, Thiago Lopes do Carmo, Osvaldo Luiz 

Rubin Pasqualotto, Veruska Carneiro Santiago, Natanael Reis, José 

Marques Pereira, Maria Pereira da Silva Reis, Maria do Livramento Pereira, 

Espólio de Antonio Castrequini, Alécio de Moraes Oliveira, Cláudia Genoud 

Oliveira, Aparecida Lopes Castrequini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTER DA SILVA MANSO 

GOMES - OAB:15101/O, Sunamita V. Nascimento Farias - 

OAB:8.822-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ e 

Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos ao setor de Expedição de 

Matéria de Imprensa, com a finalidade de intimar a Parte autora através do 

seu advogado, via DJE – (Diário da Justiça eletrônica), para, que, em 15 

(quinze) dias, junte aos autos documentos idôneos capazes de comprovar 

a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido, ou, 

querendo, pague as custas de distribuição, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos da r. decisão de fls. 130 e v.º

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76597 Nr: 1775-35.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adonias Barbosa de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios de Seguros 

DPVAT S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimara Xavier Alves - 

OAB:MT - 19928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:MT/5.736

 Certifico que procedo as intimações das partes para no prazo legal, 

apresentarem as provas que pretendem produzir

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74709 Nr: 898-95.2017.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelo Alves Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton, alcunha "Da Costa", Vilmar, Airton, 

Cristiano, Marcos e Negão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Campos - 

OAB:14.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paião - OAB:GO- 34432, 

David Alves dos Santos - OAB:MT 23.128

 Certifico que em cumprimento ao despacho de fl.92 procedo a intimação 

da parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias,l apresentar os 

memoriais finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-97.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE TAVARES RIBEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000015-97.2018.8.11.0014 REQUERENTE: SIMONE TAVARES RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que 

a parte Requerida apresentou contestação, Id. 12459744, dentro do prazo 

legal, Id. 12692976, entretanto a impugnação a contestação, apresentada, 

Id. 12680589, é intempestiva, conforme certificado, Id. 12692876. 

Fundamente e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

débito c.c. indenização por danos morais, proposta por Simone Tavares 

Ribeiro em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), ambos já 

qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte Requerente que não 

possui débito algum com a Requerida, desconhecendo a origem da 

restrição imposta em seu nome e CPF a qual ensejou a anotação indevida 

nos cadastros de inadimplentes em 28.11.2016, junto ao SCPC no valor de 

R$ 90,82, referente ao contrato nº. 0275196801, e para comprovar anexa 

o extrato SCPC, datado de 10.01.2018, emitido através do site 

https: / /www.facmat.com.br/crediconsul t /UI_EXP/hand_MOSTRA_.. ., 

datado de 10.01.2018, Id. 11345107 e 12680599, alega ainda que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras a crédito no comércio. Na audiência de tentativa de conciliação, 

datada de 26.03.2018, Id. 12421126, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 12459744, a parte Requerida 

apresentou contestação, e em sede de preliminar contesta pela inépcia da 

inicial, pelo fato da parte Requerente não apresentar os requisitos 

essenciais do artigo 319 do NCPC, e no mérito, contesta em suma pelo 

exercício regular do direito, haja vista a existência de contrato entre as 

partes, e ainda contesta pela regular prestação de serviços através da 

conta 0275196801, na modalidade pós paga, e contesta pela legitimidade 

da cobrança do débito, haja vista a utilização de vários tipos de contrato, 

inclusive na forma verbal, ainda contesta pela incidência da súmula 385 do 

STJ, e ao final pleiteia pela improcedência da ação. Contudo, a parte 

Requerente apresentou impugnação à contestação, Id. 12680589, em sua 

totalidade, pelo fato da parte Requerida não trazer nenhum documento 

assinado pela Requerente que comprove a relação jurídica entre as 

partes, e ao final pleiteia pela indenização por danos morais. Ressalto que 

a impugnação foi apresentada intempestivamente, conforme certificado Id. 

12692976. Pois muito bem, pelo que evidenciam os documentos trazidos 

com a inicial, principalmente o extrato (Id. 11345107 e 12680599), 

verifica-se que de fato foi incluída a referida negativação pela parte 

Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte Requerida em 

contestação – Id. 12459744, alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer contrato, 

devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a cobrança. 

Afrontando assim, os princípios que rezem toda relação consumerista, 

bem como os direitos básicos do(a) consumidor(a), previsto no artigo 6° 

do CDC. Ademais em momento algum a parte Requerida provou que as 

declarações da parte Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece 

o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na 

medida em que a parte consumidora é a parte vulnerável da relação 

jurídica, sendo assim caberia à parte Requerida trazer na defesa 

contratos/documentos/faturas que comprovasse o débito existente, o qual 

alega haver a existência de pendência de débito/financeiro com a parte 

Requerente. No mais, o artigo 6º do CDC, em seu inciso VIII, dispõe sobre 

a inversão do ônus da prova: “São direitos básicos do consumidor: [...] 

VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”. Por conseguinte, competia a parte 

Requerida o ônus de demonstrar a contratação dos serviços, bem como a 

prestação e a regularidade da cobrança efetivada. No entanto, a parte 

Requerida incidiu em responsabilidade civil, segundo disciplinado nos 

artigos 927 e 186 do Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste caso, infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da Requerente para a referida contratação e 

consequentemente a indevida inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. 

A inserção do nome e do CPF da parte Requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da Requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim diante do exposto, opino pelo 

indeferimento das preliminares arguidas pela parte Requerida, e, no mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) Declarar inexistente 

o débito restrito em 28.11.2016 no cadastro de inadimplentes pela 

Requerida no valor de R$ 90,82 (noventa reais e oitenta e dois centavos), 

referente ao contrato nº. 0275196801; e b) Condenar a Requerida em 

danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial 

efetivada no nome e CPF da Requerente, com relação ao débito discutido 

nestes autos, qual seja, o valor de R$ 90,82, referente ao contrato nº. 

0275196801. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8009999-20.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT0011900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8009999-20.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: NELSO MARCON EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO, 

Cuida-se o petitório de id. 12673821 de pedido de cumprimento de 

sentença formulado pela parte autora, ante a alegação de que a empresa 

executada não cumpriu o comando da sentença ao não estabelecer o 

valor mínimo contratualmente previsto na fatura de energia elétrica. Pois 

bem. Exsurge-se que a executada novamente não realizou o cumprimento 

da obrigação de fazer, nos termos prolatados na sentença de ID 8008702, 
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pois até o presente momento não apresentou as faturas dos meses de 

novembro e dezembro do ano de 2016, com o valor mínimo de consumo. 

Posto isso, NÃO CONHEÇO o petitório de id. 12669763 como cumprimento 

de sentença. Inobstante, intime-se novamente a executada para que 

cumpra no prazo de 10 (dez) dias, a sentença retro prolatada, sob pena 

de majoração da multa fixada no id. 12148565. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 14 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000008-42.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR DALBERTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000008-42.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: ORLANDO CESAR DALBERTO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A VISTO, Deixo de receber o recurso inominado ante sua 

intempestividade, conforme certificado no id n.º13183547. Com o trânsito 

em julgado da presente decisão e cumpridas as disposições da sentença 

id n.º 10539339, intime-se a parte executada para que cumpra a sentença, 

nos termos do despacho de id. 13040796. Intimem-se e cumpra-se. 

Poxoréu/MT, 14 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010224-11.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HILDA BEZERRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010224-11.2015.8.11.0014. EXEQUENTE: MARIA HILDA BEZERRA 

EXECUTADO: OI S.A VISTO, Considerando a impugnação ao cumprimento 

de sentença intentado pela executada OI S/A, em que este compareceu 

aos autos, pugnando os cálculos apresentados pela exequente no 

cumprimento de sentença. Verifico que compulsando os autos, não 

localizei o comprovante de depósito do pagamento parcial realizado no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em 01/06/2016, informado pela 

mesma. Desse modo, certifique-se a senhora gestora, se existe o 

pagamento parcial da condenação na conta judicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 11 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010035-96.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

AGEMIRO LEANDRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010035-96.2016.8.11.0014; Valor causa: R$ 17.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: AGEMIRO LEANDRO Parte Ré: 

EXECUTADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I VISTO, Trata-se de cumprimento de sentença 

intentado por AGEMIRO LEANDRO, em que esta compareceu aos autos, 

pugnando seja realizada penhora online da quantia de R$ 6.327,67 (seis 

mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), via sistema 

Bacenjud, uma vez que a parte executada FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, CNPJ nº 

09.263.012/0001-83, ainda não adimpliu o débito que se encontra em 

execução. Pois bem. Conforme se dessume de todo o processado, a parte 

exequente não conseguiu satisfazer o seu crédito, motivo pelo qual 

pleiteia tentativa de penhora online sobre dinheiro nas contas do 

executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De elementar conhecimento 

que o Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora dos 

numerários existentes em contas-correntes, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da dívida executada. O legislador, 

buscando ampliar o grau de satisfatividade da tutela executiva, possibilitou 

ao juiz tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, até o valor 

indicado na execução, mediante requisição eletrônica. Destarte, conclui-se 

que o critério utilizado pelo legislador é de encontrar a forma mais célere 

para o adimplemento da obrigação, atentando-se para o fato de que o 

dinheiro ocupa o primeiro lugar, tendo preferência absoluta. Nesse 

sentido, considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a serem 

penhorados, aliado ao fato também inconteste de que os devedores, 

devidamente intimados, deixaram transcorrer o prazo in albis sem efetuar 

o pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferida a tentativa de penhora online. Ademais, o 

princípio da menor onerosidade do devedor deve ser interpretado em 

consonância com o princípio da utilidade da execução para o credor. Em 

observância a ambos, a penhora sobre valores depositados em conta 

corrente, além de privilegiar o credor, certamente beneficiará o devedor, 

que não terá que arcar com as custas de avaliação do bem, edital de 

intimação de leilão, e demais diligências. Diante do exposto, não sendo 

necessário o exaurimento das diligências para se encontrar bens do 

executado passíveis de penhora, aliado ao fato de que “dinheiro” 

encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o pedido de penhora 

online, do débito principal, que deverá recair sobre dinheiro nas contas da 

parte executada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I, CNPJ nº 09.263.012/0001-83, até o limite de 

R$ 6.327,67 (seis mil trezentos e vinte e sete reais e sessenta e sete 

centavos), nos termos do cálculo apresentado pela parte exequente. Por 

conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud. 

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema Bacenjud, que será juntado aos autos. Aportado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada 

para, querendo, opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do 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. Após, o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE 

a parte exequente para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de maio de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010011-05.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 448 de 602



FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Marilei Schuster OAB - MT0007721A-B (ADVOGADO)

DURVAL ANTONIO SGARIONI JUNIOR OAB - PR0014954A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DECISÃO Processo: 

8010011-05.2015.8.11.0014; Valor causa: R$ 31.222,80; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA 

Parte Ré: EXECUTADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA, EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A VISTO, Trata-se de cumprimento de 

sentença intentado por SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA, em que este 

compareceu aos autos, pugnando seja realizada penhora online da 

quantia de R$ 3.848,23 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e 

três centavos), via sistema Bacenjud, uma vez que a primeira executada 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A - UNOPAR, CNPJ nº 

38.733.648/0031-65, ainda não adimpliu o débito que se encontra em 

execução, bem como o valor de R$ 3.455,94 ( três mil quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), porquanto da 

segunda executada UNIC – PRIMAVERA DO LESTE – MT, CNPJ N.º 

33.005.265/0001-31. Pois bem. Conforme se dessume de todo o 

processado, a parte exequente não conseguiu satisfazer a totalidade de 

seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora online sobre 

dinheiro nas contas do executado, utilizando-se do sistema Bacenjud. De 

elementar conhecimento que o Código de Processo Civil prevê a 

possibilidade de penhora dos numerários existentes em contas-correntes, 

sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor da dívida 

executada. Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das 

diligências para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, 

aliado ao fato de que “dinheiro” encontra-se no ápice da gradação legal, 

DEFIRO novamente o pedido de penhora online, do débito principal, que 

deverá recair sobre dinheiro nas contas das executadas da seguinte 

forma, sendo R$ 3.848,23 (três mil oitocentos e quarenta e oito reais e 

vinte e três centavos), da primeira executada EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S.A - UNOPAR, CNPJ nº 38.733.648/0031-65, e R$ 

3.455,94 ( três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e 

quatro centavos), da segunda executada UNIC – PRIMAVERA DO LESTE – 

MT, CNPJ N.º 33.005.265/0001-31 nos termos do cálculo apresentado pela 

parte exequente. Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos 

em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistemas Bacenjud. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será 

juntado aos autos. Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, opor embargos. Caso o 

valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do 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. Após, o 

cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Desde já autorizo a 

expedição de alvará da quantia depositada espontaneamente pela 

requerida. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 10 de maio 

de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-94.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000054-94.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: 

ELISANGELA SANTOS ARAUJO VISTO, Expeça-se carta precatória a fim 

de que proceda-se à citação da parte promovida no endereço indicado no 

id. 13170826. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu-MT, 15 de 

maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-79.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000055-79.2018.8.11.0014. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME, CRISTIANE BARBOSA DE OLIVEIRA DIAS REQUERIDO: CINTIA 

PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS VISTO, Em sede da audiência 

conciliatória, a parte requerente pugnou pela suspensão do feito por 30 

(trinta) dias, a fim de que durante esse período seja procedidas diligências 

na busca de novo endereço da parte promovida. Destarte, não havendo 

qualquer causa que obsta o acolhimento do pleito, DEFIRO o pedido o 

sobrestamento do feito, na forma requerida, pelo período de 30 (trinta) 

dias. Após o transcurso temporal, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo legal, promova os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu – MT, 15 de maio de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-03.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

1000127-03.2017.8.11.0014. VISTO, Trata-se de ação de execução de 

título de execução extrajudicial ajuizada por MONTOURO E CIA LTDA-ME, 

em face VALE SUL ENERGIA LTDA – ME, ambas devidamente qualificadas 

nos autos. Ante o pedido do petitório de ID 13059804, considerando que a 

Lei 9.099/95 em seu artigo 18, parágrafo 2º dispões que “não se fará a 

citação por edital”, INDEFIRO o pedido de citação por edital formulado pelo 

promovente. Desta feita, intime-se o promovente para requerer o que 

entender de direito. Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 15 

de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010034-77.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEDRO SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLINY LORRAINE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010034-77.2017.8.11.0014. EXEQUENTE: RENATO PEDRO SILVA 

EXECUTADO: ALLINY LORRAINE VISTO, Trata-se de requerimento de 

cumprimento de sentença intentado por RENATO PEDRO SILVA em face 

de ALLINY LORRAINE, todos devidamente qualificados nos autos. 

INTIME-SE a parte vencida para que cumpra a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias, ficando advertida que o descumprimento acarretará a 

incidência de multa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – 

MT, 15 de maio de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 449 de 602



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-30.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000013-30.2018.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA APARECIDA RAMALHO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

12385452, e por sua vez a Requerente impugnou, Id. 12435736, ambas 

dentro do prazo legal, conforme certificado, Id. 12438101. Fundamente e 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito c.c. 

indenização por danos morais, proposta por Maria Aparecida Ramalho de 

Oliveira em desfavor de Vivo S.A. (Telefônica Brasil S.A.), ambos já 

qualificados nos presentes autos. Sustenta a parte Requerente que não 

possui débito algum com a Requerida, desconhecendo a origem da 

restrição imposta em seu nome e CPF a qual ensejou a anotação indevida 

nos cadastros de inadimplentes em 13.05.2013, junto ao SCPC no valor de 

R$ 111,75, referente ao contrato nº. 2117352014, e para comprovar 

a n e x a  o  e x t r a t o  S C P C ,  e m i t i d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

https: / /www.facmat.com.br/crediconsul t /UI_EXP/hand_MOSTRA_.. ., 

datado de 10.01.2018, Id. 11344683 e 12435740, alega ainda que está 

negativação está lhe causando transtornos, pois não pode efetivar 

compras a crédito no comércio. Na audiência de tentativa de conciliação, 

datada de 19.03.2018, Id. 12302659, restou infrutífera a tentativa de 

acordo entre as partes. Por sua vez, Id. 12385452, a parte Requerida 

apresentou contestação, e em sede de preliminar contesta pela 

impossibilidade da inversão do ônus, tendo em vista que cabe a parte 

autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, contesta mais 

pela ausência do interesse de agir, tendo em vista que a Requerente não 

buscou solucionar o problema na esfera administrativa, e no mérito, 

contesta em suma pelo exercício regular do direito mediante a existência 

da contratação dos serviços da Requerida, e ao final contesta pela 

improcedência da ação. Contudo, no Id. 12435736 a Requerente impugna a 

contestação em sua totalidade, pelo fato da parte Requerida não trazer 

nenhum documento assinado pela Requerente que comprove a relação 

jurídica entre as partes, bem como o débito restrito, e ao final pleiteia pela 

indenização por danos morais. Pois muito bem, pelo que evidenciam os 

documentos trazidos com a inicial, principalmente o extrato (Id. 11344683 e 

12435740), verifica-se que de fato foi incluída a referida negativação pela 

parte Requerida. Deste modo, conquanto tenha a parte Requerida em 

contestação – Id. 12385452, alegado pela existência de contrato entre as 

partes, bem como ter alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer contrato, 

devidamente assinado, ou gravação de áudio autorizando a cobrança. 

Afrontando assim, os princípios que rezem toda relação consumerista, 

bem como os direitos básicos da consumidora, previsto no artigo 6° do 

CDC. Ademais em momento algum a parte Requerida provou que as 

declarações da parte Requerente são inverídicas. Dessa forma, prevalece 

o princípio da inversão do ônus da prova (artigo 6°, VIII, do CDC), na 

medida em que a parte consumidora é a parte vulnerável da relação 

jurídica, sendo assim caberia à parte Requerida trazer na defesa 

contratos/documentos/faturas que comprovasse o débito existente, o qual 

alega haver a existência de pendência de débito/financeiro com a 

Requerente. No mais, o artigo 6º do CDC, em seu inciso VIII, dispõe sobre 

a inversão do ônus da prova: “São direitos básicos do consumidor: [...] 

VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”. Por conseguinte, competia a Requerida 

o ônus de demonstrar a contratação dos serviços, bem como a prestação 

e a regularidade da cobrança efetivada, no entanto, incidiu em 

responsabilidade civil, segundo disciplinado nos artigos 927 e 186 do 

Código Civil, e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Neste caso, 

infere-se, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

Requerente para a referida contratação e consequentemente a indevida 

inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. A inserção do nome e do CPF 

da Requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da Requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Requerente teve o seu crédito abalado. Assim, 

o entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Assim diante do exposto, opino pelo indeferimento das preliminares 

arguidas pela parte Requerida, e, no mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I do NCPC, opino pelo JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido inicial para: a) Declarar inexistente o débito restrito em 

13.05.2013 no cadastro de inadimplentes pela Requerida no valor de R$ 

111,75 (cento e onze reais e setenta e cinco centavos), referente ao 

contrato nº. 2117352014; e b) Condenar a Requerida em danos morais, no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no nome e CPF da 

Requerente, com relação ao débito discutido nestes autos, qual seja, o 

valor de R$ 111,75 (cento e onze reais e setenta e cinco centavos), 

referente ao contrato nº. 2117352014. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do Projeto de 

Sentença a Meritíssima Juíza Togada. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-64.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

GAUDENCIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO DE SOUZA STEFFENI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Processo: 

1000056-64.2018.8.11.0014. REQUERENTE: GAUDENCIA MARIA DE 

SOUZA REQUERIDO: CRISTIANO DE SOUZA STEFFENI VISTO, Dispensado 

o relatório, de acordo com o art. 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Compulsando os autos, depreende-se do id. 13079566, que a 

parte reclamante, deixou de comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação, configurando, assim, a desistência tácita da presente ação. 

Posteriormente no id. 13106346, a parte promovente justifica sua ausência 

a audiência conciliatória apresentando atestado médico com data 

superveniente ao da audiência que fora realizada no dia 07 de maio de 
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2018, qual seja 08 de maio de 2018, justificativa essa que não merece 

prosperar. A propósito, destaca-se que no âmbito dos Juizados Especiais, 

é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do 

processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n° 9.099/95, in verbis: 

“Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. I – 

quanto o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. (...) § 1°. A extinção do processo independerá em qualquer 

hipótese, de previa intimação pessoal das partes.” (grifos nossos). Feita 

tal consideração, com arrimo no art. 485, IV, do NCPC, e art. 51, § 1º, da 

Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO o presente feito, diante da ausência da 

parte reclamante na audiência de conciliação. Por conseguinte, CONDENO 

a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

artigo 51, § 2°, da LJE (Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com 

base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação 

em custas). Entretanto, em tempo, DEFIRO a gratuidade da justiça e, por 

corolário, SUSPENDO a exigibilidade do pagamento das custas, ante a 

hipossuficiência da parte autora. Transitada em julgado a sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 15 de maio de 2018. Luciana 

Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 61335 Nr: 2387-81.2015.811.0033

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE QUEIROS 

ORLANDA JUNQUEIRA - OAB:12085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA 

COSTA - OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11.097/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os novos Patronos 

constituídos pela parte requerida para tomar ciência acerca da sentença 

de fls. 77/78, que acolheu a impugnação à justiça gratuita, bem como, a 

decisão de fls. 118 que determinou a remessa dos autos ao arquivo, com 

as cautelas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73644 Nr: 2793-34.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DA SILVA, WENDER LEMES DA 

SILVA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18823/O, Eustáquio Inácio de Noronha Neto - 

OAB:12.548/MT

 Intimo Vossas Senhorias advogados dos réus para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32683 Nr: 871-31.2012.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA INOMATA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MASSATO SAITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para que 

comprove a publicação do edital de citação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30759 Nr: 1514-23.2011.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo a defesa do réu para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da 

não intimação da testemunha em comum com a parte autora, Maycon 

Ribeiro Costa (fl. 198).

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 19432 Nr: 1219-25.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTOX S/A, OSMAR AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZIK, RICARDO 

TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - 

OAB:5792/PR, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 Vistos etc.

1. Quanto à informação de interposição de Agravo de Instrumento (fls. 

1.253/1.264), mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos, pois não vislumbro razões para sua reforma.

 2. Quanto ao pedido de penhora on line (fls. 1.265/1.272), deixo de 

apreciá-lo, momentaneamente, visto que o processo encontra-se 

suspenso, conforme decisão de fls. 1.231/1.234.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a. Certifique-se quanto a eventual decisão do Tribunal de Justiça acerca 

do Agravo de Instrumento interposto (fls. 1.253/1.264).

b. Intimem-se os exequentes, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se acerca do teor da petição de fls. 1.291.

c. Intimem-se os executados, via DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestem-se acerca do teor da petição de fls. 1.278/1.285.

d. Após, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72489 Nr: 2366-37.2017.811.0033

 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: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTOX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16728-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO HENRIQUE 

STOEBERL - OAB:5792/PR

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Translade-se cópia da decisão proferida às fls. 1.231/1.234 do 

processo numero 1219-25.2007.811.0033, código 19432, para este feito.

b) Após, intime-se o embargante para que postule o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22566 Nr: 2437-54.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO FARIAS MARIANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Vistos etc.

1. HOMOLOGO os cálculos de fl. 608, considerada a concordância 

expressa do Ministério Público [fl. 609] e da defesa técnica do 

recuperando [fl. 610]. Por conseguinte, DECLARO REMIDOS 419 dias 

[376+43] de pena do recuperando por trabalho/estudo, nos termos do art. 

126 da LEP.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) ENCAMINHE-SE cópia do cálculo de pena ao recuperando.

b) PERMANEÇAM os autos em cartório para fiscalização do cumprimento 

da pena (término da pena: 14.04.2026) e a data para o próximo benefício 

(progressão de regime: 30.08.2018).

c) OFICIE-SE ao Diretor da Cadeia Pública local a fim de que o mesmo envie 

a este Juízo relatório de possíveis dias de trabalho/estudo do 

recuperando, acaso existentes.

d) Com as informações, PROCEDA-SE novo cálculo de liquidação da pena 

privativa de liberdade, devendo ser observado todos relatórios de 

estudo/trabalho juntados após o cálculo de pena de fl. 608.

e) Efetuado o cálculo, ABRA-SE vista ao Ministério Público e a defesa 

técnica, respectivamente, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de concordância tácita.

f) Após, VOLTEM-ME conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59195 Nr: 877-33.2015.811.0033

 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 PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A

 Vistos etc.

Considerando a Portaria n° 457/2018-PRES, que visa à implantação do 

Sistema Judicial Eletrônico-PJe nas 1ª e 2ª Varas Cíveis desta Comarca, 

considerando a suspensão dos prazos processuais, intimações e 

citações nas referidas unidades judiciárias no período de treinamento 

voltado aos Magistrados, servidores e assessores, na data da audiência 

anteriormente marcada nos autos, redesigno o ato para o dia 04 (quatro) 

de setembro de 2018 às 14h30min.

Renovem-se as intimações necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59242 Nr: 914-60.2015.811.0033

 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 PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSAO PAULO WATANABE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, JOSE LUIZ BLASZAK - OAB:10.778-B, MARCELO 

LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A MT

 Vistos etc.

Considerando a Portaria n° 457/2018-PRES, que visa à implantação do 

Sistema Judicial Eletrônico-PJe nas 1ª e 2ª Varas Cíveis desta Comarca, 

considerando a suspensão dos prazos processuais, intimações e 

citações nas referidas unidades judiciárias no período de treinamento 

voltado aos Magistrados, servidores e assessores, na data da audiência 

anteriormente marcada nos autos, redesigno o ato para o dia 04 (quatro) 

de setembro de 2018 às 16h00min.

Renovem-se as intimações necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24036 Nr: 1269-80.2009.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPF, GM, MPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARANDU LAURO BORBA 

RODRIGUES - OAB:24805/GO, JOSE PEDRO DE ALCANTARA JUNIOR - 

OAB:12001/MT, RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - 

OAB:11240/MT

 Vistos etc.

1. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para, em 08 (oito) dias, 

ofertar contrarrazões ao recurso de apelação.

2. Após, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

grafando na missiva as nossas sinceras homenagens.

Às providências, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29792 Nr: 539-98.2011.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER DE FREITAS ROCHA, PAULO CÉSAR 

BIANCHINI, LUIS EDMUNDO CAVOLINA DA CUNHA, IMÓVEIS DE HELENA 

ROSSI BRIANTE, PEDRO BRIANTE E OUTROS, IMOVEL DE ELUSMAR 

MAGGI SHEFFER, IMÓVEL DE RIO CLARO, MICHELINE RIZKALAH KNAAN 

DA CUNHA, REGINA MARIA MACHADO BIANCHINI, ELUSMAR MAGGI 

SCHEFFER, IMOVEL DE ELADIO ARROYO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS VANIN - OAB:10026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso Harlos - OAB:OAB/MT 6522, JOÃO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611/MT, Leonardo Rossato - OAB:8810-B/MT, 

RENATA PEREIRA PIMENTEL - OAB:10.504/MT, RODOLFO CORREA DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.445/MT, Thiago Domingues Siqueira - 

OAB:11004-B/MT

 Vistos etc.

1. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fl. 427 [citação por edital], somente 

no que tange a citação por edital da requerida Jeane Maria de Freitas 

Rocha.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Inclua-se no polo passivo da demanda, Jeane Maria de Freitas Rocha 

(esposa do requerido Vander de Freitas Rocha) e Solange Modolon 

Scheffer (esposa do confiante Elusmar Maggi Scheffer), procedendo-se 

com as alterações no sistema e capa dos autos.

b) Certifique-se acerca do retorno da carta de citação expedida à 

Michelline Riscalah da Cunha (fl. 423).

c) Oficie-se ao Intermat, solicitando seja apresentado a este juízo, no 

prazo de 30 dias, o estudo cadastral do imóvel objeto dos presentes 

autos, conforme requerido à fl. 110 e deferido pela decisão de fl. 395/397.

d) Intime-se para manifestar interesse na causa o representante da 

Fazenda Pública do Município de São José do Rio Claro/MT, remetendo-lhe 

os documentos anexos a peça vestibular, especialmente, as plantas e 

memoriais descritivos do imóvel usucapível.

e) Expeça-se o competente edital de citação da requerida Jeane Maria de 

Freitas Rocha, fixando-o pelo prazo de 30 (trinta) dias no átrio do fórum.

f) Decorrido o prazo editalício sem manifestação, conclusos para 

nomeação de curador especial.

 Publique-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50015 Nr: 1760-82.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALESSANDRO 

CASTAGNA - OAB:174.040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INTIME-SE o Requerido/Embargado para, querendo, em 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o recurso de embargos de declaração opostos pelo 

Requerente às fls. 1431/1432 (art. 1.023, § 2º, CPC).
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2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 59111 Nr: 819-30.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THSDO, PRSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BUSS SONNENBERG 

- OAB:18.389/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse 

mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, extingo o 

processo sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pelo autor 

por mais de 30 (trinta) dias.Custas e despesas processuais pelo 

requerente, ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, 

art. 98, § 3º), ante a gratuidade da justiça concedido à parte 

autora.Condeno a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso ao 

pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado, Dr. 

Ricardo Buss Sonnenberg, OAB/MT 18.389, verba honorária essa que fixo 

em 2 (dois) URH, isto é, R$ 1.793,01 (um mil, setecentos e noventa e três 

reais e um centavo), em consonância com o art. 22, § 1°, do Estatuto da 

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei n° 8.096, de 4 

de julho de 1994), e com o item 18.3 da Tabela XI (Advocacia no Juízo de 

Família e Juízo de Registro Público) da Resolução n. 96/2007, do Conselho 

da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso. 

Expeça-se Certidão em favor do defensor nomeado.Ciência ao Ministério 

Público.Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em 

seguida, arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas 

de estilo.Publicada com a inserção no Sistema Apolo. Dispensado o 

registro da sentença (art. 317, § 4º, CNGC). Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-40.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DA SILVA FLORIANO (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 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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, face a suspensão do 

expediente nos dias 05 a 08/2018 de junho em virtude ao aprimoramento 

para a instalação do PJE nesta Comarca, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de designar a Audiência de Conciliação resignando-a 

para o dia 18 de junho de 2018, às 15h20min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

15 de maio de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER DA SILVA FLORIANO (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 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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, face a suspensão do 

expediente nos dias 05 a 08/2018 de junho em virtude ao aprimoramento 

para a instalação do PJE nesta Comarca, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de designar a Audiência de Conciliação resignando-a 

para o dia 18 de junho de 2018, às 15h40min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

15 de maio de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-10.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LARANGEIRA 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 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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, face a suspensão do 

expediente nos dias 05 a 08/2018 de junho em virtude ao aprimoramento 

para a instalação do PJE nesta Comarca, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de designar a Audiência de Conciliação resignando-a 

para o dia 18 de junho de 2018, às 16h00min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

15 de maio de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONCEICAO DOS SANTOS (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 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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, face a suspensão do 

expediente nos dias 05 a 08/2018 de junho em virtude ao aprimoramento 

para a instalação do PJE nesta Comarca, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de designar a Audiência de Conciliação resignando-a 

para o dia 18 de junho de 2018, às 16h20min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

15 de maio de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-92.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CONCEICAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)
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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 SÃO JOSÉ DO RIO CLARO 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, face a suspensão do 

expediente nos dias 05 a 08/2018 de junho em virtude ao aprimoramento 

para a instalação do PJE nesta Comarca, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de designar a Audiência de Conciliação resignando-a 

para o dia 18 de junho de 2018, às 16h20min. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 

15 de maio de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

737, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (66) 33861577

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 48735 Nr: 164-10.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON PEREIRA DE OLIVEIRA, IRINEIDE 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT, THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:22.267/MT, Zilmar Borges Teixeira - OAB:25622

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa do Réu Everson Pereira de 

Oliveira, a fim de aparesentar alegações finais no prazo legal, nos termos 

das deliberações de fls. 302.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43239 Nr: 490-38.2013.811.0049

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY ARAUJO DA SILVA, NELSON 

GALDINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARITA PEREIRA ALVES - 

OAB:10.531

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 52/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a defesa de Vanderley Araújo da Silva, a 

fim de apresentar no prazo legal, os dados bancários para transferência 

dos valores vinculados aos presentes autos, bem como para proceder a 

retirada dos cheques apreendidos nestes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 46850 Nr: 877-19.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DA SILVA ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER DA SILVA COSTA - 

OAB:9704/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos para Vista URGENTE ao advogado do réu 

para manifestar-se acerca da testemunha não localizada, conforme fls. 

260.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61966 Nr: 2232-59.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA DA CONCEIÇÃO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 61966

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, 

REDESIGNO para o dia 16 de julho de 2018, às 16:30 horas (horário oficial 

de Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na 

Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61962 Nr: 2228-22.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA FATIMA DE SOUZA DIEHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUESON DOS SANTOS 

CASTRO - OAB:29515/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 61962

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, 

REDESIGNO para o dia 16 de julho de 2018, às 16:00 horas (horário oficial 

de Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na 

Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62448 Nr: 2492-39.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVANI DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 62448

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, 

REDESIGNO para o dia 16 de julho de 2018, às 13:00 horas (horário oficial 

de Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na 

Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63529 Nr: 3160-10.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO AMÉRICO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 63529

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, 

REDESIGNO para o dia 16 de julho de 2018, às 15:30 horas (horário oficial 

de Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na 

Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62449 Nr: 2493-24.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA DOS SANTOS BOUÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 62449

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, 

REDESIGNO para o dia 16 de julho de 2018, às 12:30 horas (horário oficial 

de Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na 

Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62451 Nr: 2495-91.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI MARIA CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 62451

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, 

REDESIGNO para o dia 16 de julho de 2018, às 14:00 horas (horário oficial 

de Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na 

Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62450 Nr: 2494-09.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILSON DOMICIANO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU MARCELO - 

OAB:8583-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Previdenciário

Código: 62450

Vistos.

Em virtude da necessidade de readequação de pauta deste Juízo, 

REDESIGNO para o dia 16 de julho de 2018, às 12:00 horas (horário oficial 

de Mato Grosso), a audiência anteriormente agendada, a ser realizada na 

Sala de Audiência do Gabinete da 2ª Vara.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Vila Rica/MT, 14 de maio de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000067-85.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO OAB - MT22315/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR ALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

JOAO PAULO OLIVEIRA DA CUNHA (REQUERIDO)

AGROPOLO AGRONEGOCIOS - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Nos termos 

do Art. 986 da CNGJ/MT, DESIGNO audiência de Conciliação, conforme 

pauta da Conciliadora, para o dia 19 de junho de 2018, às 09h300min 

(Horário Oficial de Mato Grosso), a ser realizada na Sala de Audiências do 

Juizado Especial, sito no Fórum local. Vila Rica, 15 de maio de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 45941 Nr: 111-63.2014.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO DAMACENA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PIERRE FABRÍCIO GOUVEIA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/17.450-B

 Nos termos da legislação vigente e do Prov. 52/7-CGJ, impulsiono os 

autos para intimação do patrono do réu, com a finalidade de manifestar-se 

sobre o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 51376 Nr: 2677-22.2017.811.0035

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos David Dalcin Baptistella

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINA S/A, 

Serasa - Centralização de Serviços dos Bancos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Borges Neto - 

OAB:8224/A, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13.431/B - 

MT, LARISSA SENTO SÉ ROSSI - OAB:16330, Renato Chagas Corrêa 

da Silva - OAB:8184-A/MT, Tamara Oliveira Peixoto - OAB:30.903/BA, 

YAN MEIRELLES DE MEIRELLES - OAB:25.088/BA

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte autora para que 

manifeste-se em réplica as contestações apresentadas nas Refs.15 e 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 44431 Nr: 1300-50.2016.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Credito de Livre Admissão de Associados 

do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU ALEXANDRE MATOS, TAIANE VIEIRA 

MATOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20.355-A, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Forçada movida por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, em desfavor de ELIZEU ALEXANDRE MATOS, todos já 

qualificados nos autos.

 Conforme petição de ref. 28 acostada aos autos, o exequente informou a 

quitação 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 ref. 28, nos 

termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 9141 Nr: 39-31.2008.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roland Trentini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Angelo de Macedo - 

OAB:6811/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos de Souza Pires 

- OAB:MT - 1938-A, Leonardo Bruno Vieira de Figueiredo - 

OAB:8617/MT, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7.443/MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito aos patronos do executado 

para intimá-los do inteiro teor da decisão de fl.647, em especial, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos(R$ 22.750,97), no prazo de 

15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da 

dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o 

art. 523 do NCPC.Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14712 Nr: 745-09.2011.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernandes Silvério da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itauleasing S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:10.990

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a parte autora para que 

manifeste-se em termos de prosseguimento do feito.

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 16088 Nr: 439-05.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás, Maria de Lurdes Kuhn 

Bortolas, Pedro Sachser Bigas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar as partes acerca da 

petição e documentos de fls. 138/144.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-03.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO MIROWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO IBI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 12 de julho de 2018, às 12h30 (horário de MT), no endereço ao 

final indicado. ADVERTÊNCIA: O não comparecimento do autor a qualquer 

das audiências do processo implica na extinção do feito, sem julgamento 

de mérito, conforme redação prevista no artigo 51, inciso I, da Lei n. 

9.099/95, sendo o autor condenado ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Alto Taquari - MT, 15 de maio 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: 1000128-45.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FAGUNDES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Roberto Castanho OAB - MT0008825S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE ENERGIA RENOVAVEL 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 
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serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seu 

advogado para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 12 de julho de 2018, às 13 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, 15 de maio 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: 1000131-97.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOLLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (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 ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovente e seus 

advogados para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 12 de julho de 2018, às 13h30 (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, 15 de maio 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: 1000005-13.2018.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR ENGRACIA FERREIRA (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 ALTO TAQUARI Certidão de Intimação Certifico que 

serve a presente certidão para fins de intimar a parte promovida e sua 

advogada para comparecimento à Audiência de Conciliação designada 

para o dia 19 de julho de 2018, às 12h30 (horário de 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. Alto Taquari - MT, 15 de maio 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

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46020 Nr: 756-17.2013.811.0084

 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: Ironi Eggert Pauli, AP, ASP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Pauli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:MT/16671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.Sem delongas, a inventariante cumpriu as exigências legais, tendo 

apresentado as certidões negativas das Fazendas Municipal, Estadual e 

Federal, bem como o comprovante de recolhimento do imposto de 

transmissão “causa mortis”.Assim, tendo em vista o plano de partilha 

amigável que atribuiu quinhões aos respectivos herdeiros, nada impede a 

homologação e a expedição do formal de partilha.Portanto, não havendo 

motivação capaz de ensejar a rejeição do plano de partilha apresentado 

na peça inicial e na fl. 204, com o qual concordam todos os herdeiros, é 

medida de rigor a homologação da partilha de bens.Logo, estando 

preenchidos os requisitos legais, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produza seus efeitos legais, a partilha apresentada às fls. 10 e 204, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvado direitos de terceiros.Por opor, depois do transito em 

julgado da sentença, EXPEÇAM-SE os respectivos formais de partilha em 

favor dos herdeiros na forma requerida.Sem custas em razão da 

gratuidade da justiça.Em seguida, ARQUIVEM-SE com as anotações de 

baixa e estilo.Apiacás-MT, 11 de abril de 2018.Tibério de Lucena 

BatistaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 32471 Nr: 103-59.2006.811.0084

 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: Mário Luiz Giacomelli, Claudete Fátima Martini Giacomelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Alves Pimenta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edivaldo José dos Santos - 

OAB:6369-E/MT, Joaquim Pereira da Silva - OAB:3036/MT, Lucivaldo 

Alves Menezes - OAB:4271/MT, Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:5671-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourdes Volpe Navarro - 

OAB:6279-A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de 

declarar a propriedade do imóvel denominado LM Agropecuária VII, 

registrado no CRI desta Comarca sob a matrícula nº 0901 do Livro 2-D, 

com área de 798,30 hectares, aos autores Mário Luiz Giacomelli e 

Claudete Fátima Martini Giacomelli e determinar o requerido Nilo Alves 

Pimenta que restitua a parte da área em que está na posse, referente à 

72,949 hectares, descritos na perícia técnica à parte requerente, com 

todos os frutos e rendimentos inerentes. Como consequência, julgo extinto 

o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Tendo em vista que o requerido realizou 

melhorias na área reivindicada e que os autores informaram não se opor 

ao arbitramento por este Juízo à indenização pelas benfeitorias e, ao 

realizar a perícia técnica na área o perito avaliou em valor inferior ao 

apresentado na proposta de acordo à fl. 288, DETERMINO que a parte 

autora indenize a parte requerida pelas benfeitorias realizadas na área 

nos termos da proposta de acordo apresentada à fl. 288, sendo R$ 

6.000,00 (seis mil reais) corrigidos até a presente data e, 50 (cinquenta) 

novilhas nelores com um ano de idade.Na forma do art. 90 do NCPC, 

condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 15% 

sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, § 2º, do 

NCPC.Transitada em julgado esta sentença, e nada mais sendo requerido, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE. Apiacás/MT, 11 de maio de 

2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55398 Nr: 726-06.2018.811.0084

 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: Roberto Obal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - 

OAB:37420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nota-se que são documentos de fácil produção e acesso, permitindo ao 

Juiz apurar com elementos concretos as alegações acerca da Gratuidade 

Judiciária.

Dessa forma, com fulcro ao que disposto mno art. 99, § 2º do CPC, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

petição inicial, trazendo aos autos, documentação suficiente capaz de 

comprovar sua situação de miserabilidade, bem como, em observância ao 

artigo 10 do CPC/2015, para fins de evitar decisão surpresa 

(reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta – art. 64, § 1°, do 

CPC/2015), INTIME-SE também a parte requerente para se manifestar a 

respeito, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção.

2) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e façam CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55357 Nr: 701-90.2018.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): OJS, ARdAdAA-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sendo assim, da forma em que se apresenta, a simples confirmação 

eletrônica de entrega não possui o condão de suprir o aviso de 

recebimento devidamente cumprido no endereço da requerida, recebida 

pela própria devedora fiduciária ou por terceira pessoa. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, CPC). DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO LIMINAR AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BUSCA E APREENSÃO 

DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

ENTREGA - AVISO DE RECEBIMENTO. MORA NÃO DEMONSTRADA. 

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AGRAVANTE. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA Nº 72/STJ RECONSIDERAÇÃO AFASTADA. AGRAVO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Colhe-se dos autos, que o agravante não 

logrou êxito na tentativa de constituir o devedor em mora e que, embora 

tenha enviado a notificação extrajudicial, não há comprovante de que a 

mesma tenha sido efetivamente entregue, seja pela ausência de qualquer 

ciente de recebimento, seja pela ausência de juntada do aviso de 

recebimento - AR. 2. Se que o caput do referido artigo 3º, condiciona o 

deferimento de liminar em ação de busca e apreensão, se comprovada a 

mora ( conditio sine qua non), em observância ao §2º, do artigo 2º, do 

Decreto Lei nº 911/69, através de notificação prévia, para dar curso à 

resilição do contrato e requerer a busca e apreensão do objeto da 

garantia fiduciária. A propósito, a matéria já se encontra sumulada (Súmula 

nº 72, STJ), cujo teor legal é "a comprovação da mora é imprescindível à 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 3. No caso dos 

autos, o banco agravante optou pela constituição em mora do devedor por 

meio de telegrama digital, enviada pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, nº ME384006414BR, constando o seguinte conteúdo: "foi 

entregue no endereço retro mencionado"., não há nos autos o aviso de 

recebimento, documento hábil a comprovar a mora, imprescindível para a 

concessão do pedido postulado, pois apesar da afirmação da entrega da 

notificação extrajudicial pelos Correios, tal expediente foi feito por agente 

que não possui fé pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47812 Nr: 221-20.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMIÃO NICOLAU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de quinze (15) dias, seus pareceres.

O laudo pericial deverá ser apresentado em trinta (30) dias, a contar da 

data designada para realização da perícia.

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015).

Após a juntada do laudo, DIGAM as partes, em quinze (15) dias, na forma 

do art. 477, § 1º, do CPC/2015, consignando que o silencio valerá pela 

presunção de concordância com o laudo.

 Com a manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

certifique-se e faça CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47712 Nr: 138-04.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha da Silva Maia

 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:

 Assim, oficie-se ao TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA 

REGIÃO SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP, informando que a autora 

encontra-se viva "e muito viva", pois ajuizou duas ações escolhendo onde 

litigar.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Terezinha da Silva Maia, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

bem como honorários advocatícios, por ser beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita.

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47720 Nr: 142-41.2015.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Margarida Maia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931, SERGIO LUIZ DO AMARAL - 

OAB:36168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, DETERMINO:

INTIMEM-SE ambas as partes acerca da data, local e horário da do estudo 

e da perícia, podendo, caso queiram, nomearem assistente técnico para a 

pericia médica, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 465, § 1º, I, do NCPC), 
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consignando que a parte autora deverá comparecer no dia e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial.

Consigno o prazo de 30 (trinta) dias para entrega dos laudos, a contar a 

contar da data designada para realização da perícia e do estudo.

Após a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes, no prazo 15 (quinze) 

dias (artigo 477, § 1°, do NCPC), para se manifestar consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com os laudos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53725 Nr: 1906-91.2017.811.0084

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAM, MVMDS, ELAMDS, NEMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão pela qual, nos 

termos do artigo 485, I e VI, do CPC/15, JULGO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito e determino o cancelamento da 

distribuição conforme art. 290 do CPC/2015.

 Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

 CONSIDERANDO A REDAÇÃO PREVISTA NO ART. 12, DO CPC/2015, 

ESTA SENTENÇA FORA PROFERIDA DE ACORDO COM O DISPOSTO NO § 

2º, INCISO IV.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.

 Cumpra-se o necessário.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99034 Nr: 1021-84.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Kelly Paes de Barros, FERNANDO 

CARLOS ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Vaucher de 

Oliveira - OAB:14.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado, para a 

produção da prova oral no dia 29 de agosto de 2018 (quarta-feira), às 17h 

– NCPC, art. 357, V – e, consequentemente, DETERMINO que, em sendo 

necessário, intime o(a) representante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c NCPC, arts. 180, caput, 

183, § 1º e 186, § 1º –, e as partes, através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada, cujas 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 

451.Ademais, ADVIRTO que as substituições somente poderão ocorrer 

nas hipóteses do NCPC, art. 451, cabe ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, que a intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias 

da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, podendo, caso queira, a parte se 

comprometer a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação dessa forma por carta com aviso, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição, assim 

como importa desistência a inércia na realização da intimação por carta 

com aviso – NCPC, art. 455, §§ 1º, 2º e 3º -, sendo a intimação pela via 

judicial exceção – NCPC, art. 455, § 4º -, que deverá ocorrer, entre outras 

hipóteses, em relação à intimação da testemunha arrolada pelo Ministério 

Público e Defensoria Pública.A testemunha que deixar de comparecer sem 

motivo justificado será conduzida e responderá pelas despesas do 

adiamento – NCPC, art. 455, § 5º -, assim como possível ao magistrado 

dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado 

não tenha comparecido à audiência – NCPC, art. 362, § 2º.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100167 Nr: 1524-08.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Gustavo Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 

84.206, Thiago de Siqueira Batista Mecedo - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100167 Nr: 1524-08.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Gustavo Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - OAB:SP 

84.206, Thiago de Siqueira Batista Mecedo - OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de pedido realizado nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, art. 3º, § 

12, incluído pela Lei n. 13.043/2014, em que basta "a cópia da petição 

inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo", razão pela qual DETERMINO que cumpra 

na forma pleiteada e servindo como mandado ou, ausente eventual 

documento, solicite a complementação junto à origem.

Expeça o necessário para atingir a finalidade, atendendo o disposto na 

legislação pertinente – NCPC, art. 260 e ss. - e regulamentação específica 

da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.

Em caso de realização de citação ou intimação - atos de comunicação -, 

DETERMINO que seja imediatamente informado, por meio eletrônico, ao 

juízo de origem – NCPC, art. 232 e 914, § 4º.

Após, devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas – NCPC, art. 268.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 56329 Nr: 1051-61.2014.811.0038

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEdNT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Rafael Lima Brasil - 

OAB:19041

 Certifico que decoreu o prazo e o requerido devidamente intimado via DJE 

nº 10217, de 14/03/2018 e publicado no dia 15/03/2018, onde constam 

como patrono habilitado para receberem intimações: Bruno Rafael Lima 

Brasil - OAB:19041, representando o polo passivo, até a presente data 

nada manifestou nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 27362 Nr: 808-25.2011.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Rosa Guimarães
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pereira Pardin - 

OAB:4776-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do inteiro teor do r. despacho judicial 

datado de 11/5/2018 adiante transcrito: (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido 

de expedição de Requisição de Pequeno Valor para pagamento do valor 

referente aos honorários contratuais. Considerando que o advogado 

anexou aos autos o contrato de honorários advocatícios, no qual consta 

que foi pactuado, a título de honorários contratuais, o valor de 40% 

(quarenta por cento) das parcelas vencidas, DETERMINO a expedição de 

ofício requisitório de Precatório, destacando no campo próprio o valor 

referente aos honorários contratuais, desde que respeitado o Código de 

Ética e Disciplina da OAB, art. 38, em que, quando acrescidos dos de 

honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens 

advindas em favor do constituinte ou do cliente, assim como o decidido 

pelo STJ no RECURSO ESPECIAL Nº 1.155.200 - DF (2009/0169341-4) no 

sentido de que "Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, 

valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis 

no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico 

gerado pela causa", razão pela qual o recurso especial foi "conhecido e 

provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários 

advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação 

obtida" e o constante na TABELA XV da OAB-MT, que trata sobre os 

honorários:

"TABELA XV (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99034 Nr: 1021-84.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Kelly Paes de Barros, FERNANDO 

CARLOS ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Vaucher de 

Oliveira - OAB:14.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 (...) DETERMINO que cumpra na forma deprecada e servindo como 

mandado ou, ausente eventual documento, solicite a complementação 

junto à origem.

DESIGNO a AUDIÊNCIA, a ser conduzida pelo magistrado, para a produção 

da prova oral no dia 29 de agosto de 2018 (quarta-feira), às 17h – NCPC, 

art. 357, V – e, consequentemente, DETERMINO que, em sendo 

necessário, intime o(a) representante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública de forma pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico - Lei n. 

8.625/93, art. 41, IV, LC n. 80/90, art. 128, I c/c NCPC, arts. 180, caput, 

183, § 1º e 186, § 1º –, e as partes, através do seu(sua) advogado(a) 

constituído(a) – NCPC, art. 269 e ss. -, da data agendada, cujas 

substituições somente poderão ocorrer nas hipóteses do NCPC, art. 451.

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99034 Nr: 1021-84.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Kelly Paes de Barros, FERNANDO 

CARLOS ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Vaucher de 

Oliveira - OAB:14.490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4960

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100161 Nr: 1521-53.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marajó Bella Via Automóveis LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mendes Moreira, Santana Rodrigues 

Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Caroline de Araujo Vieira - 

OAB:81.803/PR, Diogo Lopes Velela Berbel - OAB:41.766/PR, Paulo 

Biz Faria - OAB:75.679/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100144 Nr: 1515-46.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não-padronizados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/OAB.MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64621 Nr: 2095-81.2015.811.0038

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adrinéia Valim Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBS S/A (Friboi)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte executada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento 

das custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial de ref. 

53.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66369 Nr: 244-70.2016.811.0038

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlucia Silveria Alves, Silvelena Silverio de Oliveira 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Gomes Alvarenga - 

OAB:MT/ 16658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 460 de 602



parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das 

custas processuais, conforme calculo da contadoria judicial de ref. 35.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 25423 Nr: 1464-16.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Alcantara de Carvalho

 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:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13536 Nr: 1397-27.2005.811.0038

 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: Argemiro Garcia de Oliveira, Sueli Gomes dos Santos, 

Tatiane Carine Garcia de Oliveira Santos, Cassio Galdino de Oliveira

 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:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, com relação aos 

honorários sucumbenciais, bem como em relação ao benefício da parte, 

uma vez que a procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais 

para liberação do importe depositado/constrito em favor do 

credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de qualquer 

meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a liberação 

do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, 

atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e 

Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000221-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

FABIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes TEREZINHA DE 

FÁTIMA FABIANO e BANCO BRADESCO S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, diante da ausência de irresignação quanto ao valor, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato, sem qualquer irresignação da parte credora/exequente, faz com que 

o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é 

a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 

13.101,60 (treze mil e cento e um reais e sessenta centavos) -, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 
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art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 08:01:35. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-73.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE FATIMA FABIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000221-73.2017.8.11.0038 REQUERENTE: TEREZINHA DE FATIMA 

FABIANO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes TEREZINHA DE 

FÁTIMA FABIANO e BANCO BRADESCO S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, a parte devedora realizou o pagamento do débito à credora 

e, consequentemente, diante da ausência de irresignação quanto ao valor, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato, sem qualquer irresignação da parte credora/exequente, faz com que 

o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do executivo é 

a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO SATISFEITA a 

obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com 

resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c CPC, art. 794, I, c/c 

art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi 

o alvará judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, 

que tem poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário - R$ 

13.101,60 (treze mil e cento e um reais e sessenta centavos) -, quem 

deverá ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da 

decisão ou despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao 

beneficiário ou ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações 

dispostas no Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da 

CNGC, art. 448 e ss. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Transitada em julgado, 

proceda com as baixas necessárias e arquive. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 08:01:35. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-27.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000086-27.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ZULMIRO RIBEIRO LOPES 

JUNIOR REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, em que a 

parte autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requereu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, cujos procedimentos foram realizados, pendente a análise e 

decisão sobre a expedição do alvará judicial de levantamento. É 

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. 

Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo sistema BACENJUD, 

necessário para o bloqueio de ativos das pessoas jurídicas de direito 

público interno no que tange às demandas que tenham por objeto o 

acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao Sistema Único de 

Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os valores informados 

indisponíveis, realizei a consulta e, por localizado/bloqueado valor 

suficiente e realizada a transferência para a conta judicial única, a juntada 

do termo de constrição on-line/extrato nos autos do processo; a intimação 

do ente da Federação dessa constrição e expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Única com o objetivo de que vincule o 

depósito/valor transferido ao processo em epígrafe, retornou-me concluso 

para eventual expedição do alvará de levantamento. A parte requerida foi 

intimada, contudo deixou o prazo decorrer in albis, transferindo para o 

Poder Judiciário a administração da saúde, que seria de sua 

atribuição/responsabilidade, já que o magistrado poderá, para a efetivação 

da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, 

determinar as medidas necessárias à satisfação do credor/exequente, 

inclusive através do sequestro/constrição de quantia para isso, pois a 

Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.069.810/RS, sob o regime 

do art. 543-C do CPC, decidiu que, "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" (Resp 1.069.810/RS, 

Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 6.11.2013). 

Isso posto e diante do decurso do prazo para manifestação e cumprimento 

da obrigação in albis, apresentados documentos pela parte 

autora/requerente demonstrada a urgência, DEFIRO o pedido e, por já 

bloqueados outrora e disponíveis valores no processo, 

DETERMINO/REALIZO a expedição do alvará judicial de levantamento em 

nome da pessoa jurídica responsável pelo tratamento/procedimento 

médico necessário - R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) -, 

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., assim como apresentar a documentação decorrente 

da prestação do serviço Ademais, considerando o disposto no Ofício 

Circular n. 11/2015-PRES, datado de 2/3/2015, reiterado pelo Ofício 

Circular n. 12/2017-PRES, de 20/2/2017, assim como o fato de que a 

demanda versa sobre ação de saúde – Sistema Único de Saúde - SUS, 

DETERMINO a remessa/encaminhamento ao Departamento da Conta 

Única/Depósitos Judiciais, via sistema de Malote Digital, dos documentos 
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nesses exigidos – cópias do alvará judicial eletrônico, decisões 

interlocutórias e/ou sentença, da procuração/instrumento de mandato, em 

caso de terceiro beneficiário, do relatório médico que embasa a ação, do 

orçamento descrito do quantitativo e valor unitário e, se possível, da 

respectiva nota fiscal e/ou termo de responsabilidade e prestação de 

contas periódica – CNGC, art. 1.320, parágrafo único -, pois, se impossível 

a exigência da nota fiscal previamente ao ato objeto da decisão judicial, 

esta deverá ser juntada, após a prestação do serviço ou fornecimento do 

medicamento, necessariamente aos autos – CNGC, art. 1.319, § 1º.. 

Aportada aos autos a nota fiscal, DETERMNO que providencie, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, a vista dos autos para que o ente público (parte 

requerida) se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a 

adoção das providências necessárias - inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE) – CNGC, art. 1.319, § 4º. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018 - 14:28:01. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000355-03.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 15 de maio de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O O presente mandado, extraído dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 16h30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000355-03.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

10.187,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: MARINEZ APARECIDA DA 

SILVA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-18.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA, 15 de maio de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- MT16216/O-O O presente mandado, extraído dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/08/2018 Hora: 17h00 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000354-18.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

11.039,96; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: REQUERENTE: SIDINEI RODRIGUES 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, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-09.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL APOITIA OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO)

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 15 de maio de 2018. 

Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: NAYRA RINALDI BENTO - 

MT23194/O, LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - MT22584/O O presente 

mandado, extraído dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 13/09/2018 Hora: 13:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000029-09.2018.8.11.0038; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: REQUERENTE: DANIEL 

APOITIA OURIVES ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E 

INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - 

MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-96.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010123-96.2015.8.11.0038 REQUERENTE: GENIVALDO SOARES 

BARBOSA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com EFEITO INFRINGENTE interposto por 

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de erro e obscuridade no decisum no que se refere à multa aplicada e 

pedido de revogação dessa multa ou a fixação em valores – R$. 1.000,00 
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(mil reais) -, sob a alegação de que fora determinado como data final da 

multa concedida em liminar a data da audiência de conciliação – 22/6/2015 

-, contudo alega erro e obscuridade porque teria deixado de apreciar as 

provas produzidas durante a instrução, assim como inexistir qualquer 

interesse do consumidor na troca imediata do produto. A parte adversa 

apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do 

recurso e aplicação de sanção por ser protelatório. É o relato do 

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. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de erro e obscuridade interposto/apresentado por escrito e no prazo legal 

de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 

49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com o projeto de sentença que confirmou a tutela provisória de urgência 

liminar antecipada e fixou a multa/astreinte até a data da audiência de 

conciliação. Aduz a ocorrência de erro e obscuridade no decisum no que 

se refere à multa aplicada e apresenta pedido de revogação da multa ou a 

fixação em valores – R$. 1.000,00 (mil reais) -, sob a alegação de que fora 

determinado como data final da multa concedida em liminar a data da 

audiência de conciliação – 22/6/2015 -, contudo alega erro e obscuridade 

porque teria deixado de apreciar as provas produzidas durante a 

instrução, assim como inexistir qualquer interesse do consumidor na troca 

imediata do produto, contudo a parte adversa apresentou as 

contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e aplicação 

de sanção por ser protelatório. O(a) magistrado(a) que me antecedeu na 

Comarca determinou, no prazo de 5 (cinco) dias, a troca do produto com 

vício por outro semelhante, sob pena de multa diária de R$. 200,00 

(duzentos reais) – Id. Num. 5359974 -, a reclamada informou a dificuldade 

no cumprimento por desídia do autor e pugnou pela conversão em perdas 

e danos ou recebimento do bem móvel – celular - pela Secretaria, 

obstando a aplicação da multa – Id. Num. 5359990 -, o qual foi reiterado 

quando da audiência de conciliação – Id. Num. 5360011 –, da 

contestação/defesa – Id. Num. 5360023 - e manifestação – Id. Num. 

5360030 -, tendo sido proferido “Projeto de Sentença” com fundamentação 

nos seguintes termos: “(...) Alega a requerida impossibilidade de 

cumprimento da liminar deferida, uma vez que, o autor foi procurado, no 

entanto, se negou a receber o produto, e que mesmo após ser solicitado 

em audiência de conciliação este não foi até a loja da requerida para 

efetuar a troca, conforme determinado. Verifico que requerida não faz 

prova de que de fato esteve na residência do autor para efetuar a troca 

ou até mesmo informar sobre a disponibilidade do produto, comprovação 

que poderia ser facilmente elaborada pela requerida, de próprio punho, 

com assinatura de duas testemunhas, que poderiam ser inclusive vizinhos 

do autor, caso esse se negasse a receber o produto, ou qualquer outro 

meio disposto em lei. Contudo, a requerida não se desincumbiu de 

comprovar a tentativa de cumprir a liminar até a data da audiência de 

conciliação, vejamos: No termo de audiência, que ocorreu em 22 de junho 

de 2015, a requerida 'reitera o pedido para que o Reclamante compareça à 

loja para troca do produto sem vícios ou por outro produto semelhante' 

(fls. 62). Desta feita, presente o autor e seu procurador em audiência, 

resta comprovado que a requerida tentou, na data da audiência 

(22/06/2015), efetuar a entrega do aparelho celular, contudo o autor não 

procurou a loja requerida para trocar o produto, se negando a receber 

este. Portanto, determino como data final da multa determinada em liminar, 

a data da audiência de conciliação, qual seja 22/06/2015”. Ocorreu a 

análise e fundamentação do que ora se irresigna a parte 

reclamada/embargante, ou seja, ausência de prova suficiente de que 

havia omissão do consumidor reclamante em receber o produto antes da 

realização da audiência de conciliação. A Juíza Leiga, em “Projeto de 

Sentença” homologado pelo subscrevente, entendeu que não se 

desincumbiu a reclamada quanto ao seu ônus probatório e em demonstrar 

que tentou cumprir a decisão liminar de obrigação de fazer em momento 

anterior, caso em que a mora seria do consumidor, contudo, pela falta de 

provas suficientes, concluiu na hipótese que era efetivamente do 

fornecedor/reclamado. Alegação de erro de fato e obscuridade, esta diz 

respeito à clareza do posicionamento do magistrado no julgamento, 

quando incompreensível o decisum, o que não restou caracterizado pela 

leitura suso, pois fez a opção fundamentada por uma das teses 

apresentadas e, consequentemente, o inconformismo com o decisum 

nesse aspecto de obscuridade deve ser objeto de recurso inominado, 

porque relacionado ao mérito e reanálise das provas com 

conclusão/resultado diverso do que considerado pela Juíza Leiga em 

projeto de sentença homologado. Igualmente, não verificada a ocorrência 

de erro de fato na hipótese, porque foram, como acima mencionado, 

analisados quanto ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer 

determinada em decisão pretérita, presença da mora da reclamada ou não 

e, por fim, fez a opção fundamentada por uma das teses apresentadas 

pelas partes, na hipótese de que a fornecedora não se desincumbiu 

quanto à prova de que foi o consumidor reclamante quem se esquivou e 

obstou a entrega do aparelho celular outro. Ocorre que há flagrante 

violação aos princípios da congruência e correlação entre os pedidos da 

exordial e as decisão de tutela provisória e projeto de sentença 

homologado, ocorrendo o error in procedendo e tornando esta 

parcialmente nula, porque extra petita, ou seja, em momento algum ocorreu 

o pedido de substituição do produto que apresentou vício de qualidade que 

não teve a sanatória no prazo de 30 (trinta) dias, mas sim a opção foi pela 

devolução do valor pago/adimplido – Lei n. 8.078/90, art. 18 -, sendo, 

portanto, nula a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para a 

entrega/substituição do produto – celular – sem pedido/opção do 

consumidor reclamante, assim como o projeto de sentença homologado na 

parte em que a confirmou e fixou a audiência de conciliação como data da 

final. Nesses termos já decidiu o TJMT que: “(...) Conforme a orientação do 

STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o 

reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora. O decisum deve ater-se ao que foi postulado pela 

parte autora na inicial sob pena de caracterizar julgamento 'extra petita', 

cuja nulidade é absoluta. Por conseguinte, revogam-se as liminares que 

determinaram a indisponibilidade de imóvel objeto de garantia de contrato 

não discutido nos autos, bem como não se conhece do pedido para a 

confirmação dessa tutela”. (Ap 115373/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – QUITAÇÃO DE DÉBITO EM ATRASO – 

CONSTATAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO NÃO 

DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a quitação da dívida objeto de 

discussão nos autos, deve ser mantido o capítulo da sentença que 

reconhece a sua inexistência, bem como determina a exclusão definitiva 

da inscrição que dela se originou. Mostra-se extra petita a sentença que 

condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais quando tal 

pedido não foi deduzido na petição inicial. Isto porque, nos termos do art. 

128 e 460 do CPC/73, o Juiz deve decidir a lide nos termos em que foi 

proposta, sendo-lhe defeso conceder tutela de natureza diversa da 

postulada ou em quantidade superior do que lhe foi demandado, sob pena 

de error in procedendo e nulidade absoluta do julgado”. (Ap 20696/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016) Isso 

posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou os erro de 

f a t o  e  o b s c u r i d a d e  d a  d e c i s ã o  r e c o r r i d a ,  N E G O 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO por esse fundamento, porém, diante 

de error que pode ser declarado, inclusive, de ofício, DECLARO 
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PARCIALMENTE NULA a sentença na parte em que confirmou a decisão 

provisória de urgência proferida por quem me antecedeu e determinou o 

cumprimento de obrigação de fazer com a aplicação de multa/astreinte 

sem pedido algum do consumidor reclamante – Id. Num. 5359974 -, pois 

extra petita e violadora dos princípios da correlação e congruência. 

Consequentemente, mantendo o restante integro, especificamente, “- 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 119,26 (cento e dezenove reais e vinte 

e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405”. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de maio de 2018 - 11:20:37. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010123-96.2015.8.11.0038 REQUERENTE: GENIVALDO SOARES 

BARBOSA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com EFEITO INFRINGENTE interposto por 

GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com indicação/alegação 

de erro e obscuridade no decisum no que se refere à multa aplicada e 

pedido de revogação dessa multa ou a fixação em valores – R$. 1.000,00 

(mil reais) -, sob a alegação de que fora determinado como data final da 

multa concedida em liminar a data da audiência de conciliação – 22/6/2015 

-, contudo alega erro e obscuridade porque teria deixado de apreciar as 

provas produzidas durante a instrução, assim como inexistir qualquer 

interesse do consumidor na troca imediata do produto. A parte adversa 

apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do 

recurso e aplicação de sanção por ser protelatório. É o relato do 

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. Há 

a oposição de recurso embargos de declaração com indicação/alegação 

de erro e obscuridade interposto/apresentado por escrito e no prazo legal 

de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 

49 -, o qual não se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu 

conhecimento e, consequentemente, interrompe o prazo para a 

interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada 

pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer 

nulidades ou irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem 

como preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e 

permitindo a hipótese de julgamento imediato da lide, passo a analisar o 

mérito. O recurso de embargos de declaração tem fundamentação 

vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., 

com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., 

destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em regra, contra qualquer 

decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados 

Especiais Cíveis, com regra especial expressa, contra sentença ou 

acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015 -, sendo possível a correção dos erros materiais de ofício. A 

parte interpôs recurso de embargos de declaração, porque irresignada 

com o projeto de sentença que confirmou a tutela provisória de urgência 

liminar antecipada e fixou a multa/astreinte até a data da audiência de 

conciliação. Aduz a ocorrência de erro e obscuridade no decisum no que 

se refere à multa aplicada e apresenta pedido de revogação da multa ou a 

fixação em valores – R$. 1.000,00 (mil reais) -, sob a alegação de que fora 

determinado como data final da multa concedida em liminar a data da 

audiência de conciliação – 22/6/2015 -, contudo alega erro e obscuridade 

porque teria deixado de apreciar as provas produzidas durante a 

instrução, assim como inexistir qualquer interesse do consumidor na troca 

imediata do produto, contudo a parte adversa apresentou as 

contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso e aplicação 

de sanção por ser protelatório. O(a) magistrado(a) que me antecedeu na 

Comarca determinou, no prazo de 5 (cinco) dias, a troca do produto com 

vício por outro semelhante, sob pena de multa diária de R$. 200,00 

(duzentos reais) – Id. Num. 5359974 -, a reclamada informou a dificuldade 

no cumprimento por desídia do autor e pugnou pela conversão em perdas 

e danos ou recebimento do bem móvel – celular - pela Secretaria, 

obstando a aplicação da multa – Id. Num. 5359990 -, o qual foi reiterado 

quando da audiência de conciliação – Id. Num. 5360011 –, da 

contestação/defesa – Id. Num. 5360023 - e manifestação – Id. Num. 

5360030 -, tendo sido proferido “Projeto de Sentença” com fundamentação 

nos seguintes termos: “(...) Alega a requerida impossibilidade de 

cumprimento da liminar deferida, uma vez que, o autor foi procurado, no 

entanto, se negou a receber o produto, e que mesmo após ser solicitado 

em audiência de conciliação este não foi até a loja da requerida para 

efetuar a troca, conforme determinado. Verifico que requerida não faz 

prova de que de fato esteve na residência do autor para efetuar a troca 

ou até mesmo informar sobre a disponibilidade do produto, comprovação 

que poderia ser facilmente elaborada pela requerida, de próprio punho, 

com assinatura de duas testemunhas, que poderiam ser inclusive vizinhos 

do autor, caso esse se negasse a receber o produto, ou qualquer outro 

meio disposto em lei. Contudo, a requerida não se desincumbiu de 

comprovar a tentativa de cumprir a liminar até a data da audiência de 

conciliação, vejamos: No termo de audiência, que ocorreu em 22 de junho 

de 2015, a requerida 'reitera o pedido para que o Reclamante compareça à 

loja para troca do produto sem vícios ou por outro produto semelhante' 

(fls. 62). Desta feita, presente o autor e seu procurador em audiência, 

resta comprovado que a requerida tentou, na data da audiência 

(22/06/2015), efetuar a entrega do aparelho celular, contudo o autor não 

procurou a loja requerida para trocar o produto, se negando a receber 

este. Portanto, determino como data final da multa determinada em liminar, 

a data da audiência de conciliação, qual seja 22/06/2015”. Ocorreu a 

análise e fundamentação do que ora se irresigna a parte 

reclamada/embargante, ou seja, ausência de prova suficiente de que 

havia omissão do consumidor reclamante em receber o produto antes da 

realização da audiência de conciliação. A Juíza Leiga, em “Projeto de 

Sentença” homologado pelo subscrevente, entendeu que não se 

desincumbiu a reclamada quanto ao seu ônus probatório e em demonstrar 

que tentou cumprir a decisão liminar de obrigação de fazer em momento 

anterior, caso em que a mora seria do consumidor, contudo, pela falta de 

provas suficientes, concluiu na hipótese que era efetivamente do 

fornecedor/reclamado. Alegação de erro de fato e obscuridade, esta diz 

respeito à clareza do posicionamento do magistrado no julgamento, 

quando incompreensível o decisum, o que não restou caracterizado pela 
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leitura suso, pois fez a opção fundamentada por uma das teses 

apresentadas e, consequentemente, o inconformismo com o decisum 

nesse aspecto de obscuridade deve ser objeto de recurso inominado, 

porque relacionado ao mérito e reanálise das provas com 

conclusão/resultado diverso do que considerado pela Juíza Leiga em 

projeto de sentença homologado. Igualmente, não verificada a ocorrência 

de erro de fato na hipótese, porque foram, como acima mencionado, 

analisados quanto ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer 

determinada em decisão pretérita, presença da mora da reclamada ou não 

e, por fim, fez a opção fundamentada por uma das teses apresentadas 

pelas partes, na hipótese de que a fornecedora não se desincumbiu 

quanto à prova de que foi o consumidor reclamante quem se esquivou e 

obstou a entrega do aparelho celular outro. Ocorre que há flagrante 

violação aos princípios da congruência e correlação entre os pedidos da 

exordial e as decisão de tutela provisória e projeto de sentença 

homologado, ocorrendo o error in procedendo e tornando esta 

parcialmente nula, porque extra petita, ou seja, em momento algum ocorreu 

o pedido de substituição do produto que apresentou vício de qualidade que 

não teve a sanatória no prazo de 30 (trinta) dias, mas sim a opção foi pela 

devolução do valor pago/adimplido – Lei n. 8.078/90, art. 18 -, sendo, 

portanto, nula a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para a 

entrega/substituição do produto – celular – sem pedido/opção do 

consumidor reclamante, assim como o projeto de sentença homologado na 

parte em que a confirmou e fixou a audiência de conciliação como data da 

final. Nesses termos já decidiu o TJMT que: “(...) Conforme a orientação do 

STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o 

reconhecimento do abuso nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descarateriza a mora. O decisum deve ater-se ao que foi postulado pela 

parte autora na inicial sob pena de caracterizar julgamento 'extra petita', 

cuja nulidade é absoluta. Por conseguinte, revogam-se as liminares que 

determinaram a indisponibilidade de imóvel objeto de garantia de contrato 

não discutido nos autos, bem como não se conhece do pedido para a 

confirmação dessa tutela”. (Ap 115373/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – QUITAÇÃO DE DÉBITO EM ATRASO – 

CONSTATAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDO NÃO 

DEDUZIDO NA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a quitação da dívida objeto de 

discussão nos autos, deve ser mantido o capítulo da sentença que 

reconhece a sua inexistência, bem como determina a exclusão definitiva 

da inscrição que dela se originou. Mostra-se extra petita a sentença que 

condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais quando tal 

pedido não foi deduzido na petição inicial. Isto porque, nos termos do art. 

128 e 460 do CPC/73, o Juiz deve decidir a lide nos termos em que foi 

proposta, sendo-lhe defeso conceder tutela de natureza diversa da 

postulada ou em quantidade superior do que lhe foi demandado, sob pena 

de error in procedendo e nulidade absoluta do julgado”. (Ap 20696/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/05/2016, Publicado no DJE 10/05/2016) Isso 

posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, porque NÃO demonstrou os erro de 

f a t o  e  o b s c u r i d a d e  d a  d e c i s ã o  r e c o r r i d a ,  N E G O 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO por esse fundamento, porém, diante 

de error que pode ser declarado, inclusive, de ofício, DECLARO 

PARCIALMENTE NULA a sentença na parte em que confirmou a decisão 

provisória de urgência proferida por quem me antecedeu e determinou o 

cumprimento de obrigação de fazer com a aplicação de multa/astreinte 

sem pedido algum do consumidor reclamante – Id. Num. 5359974 -, pois 

extra petita e violadora dos princípios da correlação e congruência. 

Consequentemente, mantendo o restante integro, especificamente, “- 

CONDENAR a reclamada a indenizar o reclamante, a título de dano 

patrimonial/material, no valor de R$ 119,26 (cento e dezenove reais e vinte 

e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias e/ou prejuízo, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405”. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 9 de maio de 2018 - 11:20:37. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000022-51.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DANIELLE SANTOS ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA CAPI VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE MARIA LESSA OAB - RJ119712 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA, 15 de maio de 2018. 

Senhor(a) Advogados do(a) REQUERENTE: FAUSTINO LOPES DOS 

SANTOS - MT0011135A, LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - 

MT0015699A Advogados do(a) REQUERENTE: FAUSTINO LOPES DOS 

SANTOS - MT0011135A, LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - 

MT0015699A O presente mandado, extraído dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/08/2018 Hora: 14:30, no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000022-51.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do processo: 

REQUERENTE: ELIELTON MOREIRA DOS SANTOS, DANIELLE SANTOS 

ARAUJO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-60.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010214-60.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO PORRUA 

REQUERIDO: CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE 

VIAGENS LTDA - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou 
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pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por não 

localizado/bloqueado valor algum a ser transferido/inexistir relação do 

devedor/executado com as instituições financeiras, DETERMINO que intime 

o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 10 de maio de 2018 - 

16:01:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-60.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010214-60.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO PORRUA 

REQUERIDO: CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE 

VIAGENS LTDA - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que o credor/exequente pugnou 

pela constrição de bens da parte adversa através de sistemas 

disponíveis, retornando-me concluso para análise. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. No que se refere ao 

pedido de penhora online pelo sistema BACENJUD, por não 

localizado/bloqueado valor algum a ser transferido/inexistir relação do 

devedor/executado com as instituições financeiras, DETERMINO que intime 

o(s) credor(es)/exequente(s), por qualquer meio lícito, a fim de que 

indique(m) bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito, devolvendo os documentos ao(s) autor(es) - 

art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para 

a garantia do débito, no mesmo prazo suso, manifestar(em) se possui(em) 

interesse na expedição de certidão de dívida para inscrição do(s) 

executado(s)/devedor(es) no cadastro de inadimplentes, frise-se, sob 

sua(s) responsabilidade(s), nos termos do Enunciado n. 76 do FONAJE. 

Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. Cumpra, expedindo o 

necessário. Às providências. Araputanga-MT, 10 de maio de 2018 - 

16:01:51. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010150-79.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. DUTRA DOS SANTOS PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

JODER BESSA E SILVA OAB - MT0017779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL MONTENEVE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010150-79.2015.8.11.0038 REQUERENTE: A. DUTRA DOS SANTOS 

PAPELARIA - ME REQUERIDO: HOTEL MONTENEVE LTDA - ME Trato de 

AÇÃO em que, diante do pedido expresso da parte credora/exequente e 

informados os dados em sua completude, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Aguarde os dados necessários da parte adversa pelo prazo de 15 

(quinze) dias e, caso transcorrido in albis, ARQUIVE, sem prejuízo do 

desarquivamento futuro a pedido da parte. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de maio de 2018 - 12:00:59. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010150-79.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

A. DUTRA DOS SANTOS PAPELARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RODRIGUES BESSA OAB - MT0018278A (ADVOGADO)

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO)

JODER BESSA E SILVA OAB - MT0017779A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL MONTENEVE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010150-79.2015.8.11.0038 REQUERENTE: A. DUTRA DOS SANTOS 

PAPELARIA - ME REQUERIDO: HOTEL MONTENEVE LTDA - ME Trato de 

AÇÃO em que, diante do pedido expresso da parte credora/exequente e 

informados os dados em sua completude, expedi o alvará judicial de 

levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss. Aguarde os dados necessários da parte adversa pelo prazo de 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 467 de 602



(quinze) dias e, caso transcorrido in albis, ARQUIVE, sem prejuízo do 

desarquivamento futuro a pedido da parte. Intime. Cumpra. Às 

providências. Araputanga-MT, 11 de maio de 2018 - 12:00:59. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-85.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE CAMARGO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010309-85.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES DE 

CAMARGO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por ANTONIO 

FERNANDES DE CAMARGO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO 

E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de 

medicamentos. É o necessário. Decido. A parte reclamante afirma ser 

portadora de graves problemas pulmonares e necessita fazer o uso 

contínuo dos medicamentos “SPIRIVA 2,5 MCG, ONBRIZE (princípio ativo 

MALEATO DE INDACATEROL) 150MCG, MIFLAZONA 400MCG e DAXAS 

500MG”. A peça inicial veio, acompanhada de diversos documentos 

médicos que demonstram o suso narrado. O ESTADO DE MATO GROSSO, 

foi citado para contestar a presente ação, deixando o prazo transcorrer in 

albis, motivo pelo qual requereu a parte reclamante o reconhecimento da 

revelia, julgamento imediato da lide e a procedência dos pedidos. Sobre o 

tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: 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.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual 

não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre 

os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que: BROMETO TIOTROPIO (SPIRIVA) não é fornecido 

pelo Sistema Único de Saúde, contudo alternativamente oferece 

dipropionato de beclometasona, fosfato sódico de prednisolona, 

prednisona, hidrocortisona, budesonida (corticoides); brometo de 

ipratrópio; sulfato de salbutamol (broncodilatador agonista beta2), o 

insumo cloreto de sódio solução nasal 0,9%, e o fitoterápico guaco 

(Mikania glomerata) por meio do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do 

sistema; ROFLUMILASTE (DAXAS): não é fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde; MALEATO DE INDACATEROL (ONBRIZE): MALEATO DE 

INDACATEROL (ONBRIZE) não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde; 

DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA (MIFLASONA) é fornecido pelo 

Sistema Único de Saúde, sendo responsabilidade da gestão municipal. Foi 

deferida liminar para entrega dos medicamentos (id. 10358249). Sendo 

assim, em analise aos documentos anexados aos autos, entendo que 

razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante 

a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de 

direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os medicamentos necessários de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

para: - DECRETAR à REVELIA do ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. - CONFIRMAR A LIMINAR 

deferida em exame sumário (id. 10358249); - DETERMINAR que as 

reclamadas, solidariamente, entreguem o medicamento necessário à 

reclamante sendo: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA (MIFLASONA) 

400MCG, no prazo de 10 (dez) dias corridos da intimação, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Outrossim, diante do julgamento do RE 

1.657.156–RJ (2017/0025629-7) afetado ao tema n. 106, igualmente defiro 

o referente ao pedido dos medicamentos SPIRIVA 2,5 MCG, ONBRIZE 
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(princípio ativo MALEATO DE INDACATEROL) 150MCG e DAXAS 500MG, 

desde que o médico que atende a parte informe a impossibilidade de 

utilização dos fornecidos alternativamente: DIPROPIONATO DE 

BECLOMETASONA, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, PREDNISONA, 

HIDROCORTISONA, BUDESONIDA (CORTICOIDES); BROMETO DE 

IPRATRÓPIO; SULFATO DE SALBUTAMOL (BRONCODILATADOR 

AGONISTA BETA2), O INSUMO CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 

0,9%, E O FITOTERÁPICO GUACO (MIKANIA GLOMERATA), bem como 

SALMOTEROL. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de 

prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita 

médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) 

meses para essa renovação/atualização ou prazo outro 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 

do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 7 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010309-85.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DE CAMARGO (REQUERENTE)

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010309-85.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANTONIO FERNANDES DE 

CAMARGO, PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/95, art. 38, caput c/c Lei n. 

12.153/09, art. 27. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC, ajuizada por ANTONIO 

FERNANDES DE CAMARGO em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO 

E MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, em que requer o fornecimento de 

medicamentos. É o necessário. Decido. A parte reclamante afirma ser 

portadora de graves problemas pulmonares e necessita fazer o uso 

contínuo dos medicamentos “SPIRIVA 2,5 MCG, ONBRIZE (princípio ativo 

MALEATO DE INDACATEROL) 150MCG, MIFLAZONA 400MCG e DAXAS 

500MG”. A peça inicial veio, acompanhada de diversos documentos 

médicos que demonstram o suso narrado. O ESTADO DE MATO GROSSO, 

foi citado para contestar a presente ação, deixando o prazo transcorrer in 

albis, motivo pelo qual requereu a parte reclamante o reconhecimento da 

revelia, julgamento imediato da lide e a procedência dos pedidos. Sobre o 

tema disciplina o NCPC em seu artigo 355: 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.”. Nada obstante, o 

efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública. É que 

sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência 

de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela Autora são 

verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito. Contudo, a 

petição inicial vem prestigiada por adequada prova documental, tendo a 

parte autora comprovado suficientemente os fatos constitutivos de seu 

direito. Pelo que decreto à revelia ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. A requerida MUNICIPIO DE 

ARAPUTANGA, alega preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, a qual 

não merece prosperar, haja vista que o direito à saúde está inserido entre 

os direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. 

Ante a legitimidade da parte, julgo improcedente a preliminar suscitada pela 

requerida. Presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais de existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou 

irregularidades que devam ser declaradas ou sanadas, bem como 

preliminares ou questões prévias que pendam de apreciação e permitindo 

a hipótese o julgamento imediato da lide, por suficientes para o julgamento 

da causa os esclarecimentos já constantes dos autos – Lei n. 12.153/09, 

art. 16, § 2º -, passo a analisar o mérito. As ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja aquela é organizada e financiada 

com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes que asseguram 

aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos 

indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, 

dos Estados e Municípios. Em consideração aos princípios constitucionais 

e ponderando os valores envolvidos na demanda, é certo que deve 

prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental - art. 1º, III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder 

Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a 

tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade 

da pessoa humana. A parte autora afirma que necessita dos 

medicamentos, contudo, não tem condições financeiras de arcar com tal 

despesa, o que vem comprometendo seu tratamento, e a peça inicial veio 

acompanhada de diversos documentos médicos que demonstram o suso 

narrado. O processo foi enviado ao Núcleo de Apoio Técnico-NAT, cuja 

conclusão foi de que: BROMETO TIOTROPIO (SPIRIVA) não é fornecido 

pelo Sistema Único de Saúde, contudo alternativamente oferece 

dipropionato de beclometasona, fosfato sódico de prednisolona, 

prednisona, hidrocortisona, budesonida (corticoides); brometo de 

ipratrópio; sulfato de salbutamol (broncodilatador agonista beta2), o 

insumo cloreto de sódio solução nasal 0,9%, e o fitoterápico guaco 

(Mikania glomerata) por meio do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica, que é a primeira linha de cuidado medicamentoso do 

sistema; ROFLUMILASTE (DAXAS): não é fornecido pelo Sistema Único de 

Saúde; MALEATO DE INDACATEROL (ONBRIZE): MALEATO DE 

INDACATEROL (ONBRIZE) não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde; 

DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA (MIFLASONA) é fornecido pelo 

Sistema Único de Saúde, sendo responsabilidade da gestão municipal. Foi 

deferida liminar para entrega dos medicamentos (id. 10358249). Sendo 

assim, em analise aos documentos anexados aos autos, entendo que 

razão assiste a parte requerente, vejamos. A Constituição Federal garante 
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a todos os cidadãos uma existência digna e eleva a saúde a condição de 

direito fundamental do homem, portanto, direito inquestionável. No caso em 

apreço, o que se pretende é o reconhecimento judicial da obrigação do 

Estado em fornecer os medicamentos necessários de modo a garantir à 

paciente a sobrevida e uma melhor qualidade desta. Cumpre asseverar 

que o Poder Público tem a obrigação de fornecer a todo cidadão o direito 

fundamental à saúde, devendo as reclamadas, portanto, prover os meios 

necessários para fornecer o pleiteado pela parte autora, de acordo com a 

prescrição medica. Por fim, esclareço que o não atendimento do decisum 

poderá ensejar providências necessárias outras, entre as quais o 

bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito 

público interno, mais eficaz do que a fixação de astreinte/multas diárias 

que costumam ser ignoradas pelo Poder Público. Nesses termos: 

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. RESSARCIMENTO DE 

DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em vista que o ente 

público descumpriu a determinação judicial de fornecimento da cirurgia à 

autora, cabível o ressarcimento imediato dos gastos arcados pelo 

nosocômio particular, mediante bloqueio de numerário. O sequestro de 

valores em conta bancária encontra previsão no art. 461, § 5º, do CPC, 

inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Precedentes. AGRAVO 

DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 

19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 26/08/2015) Isso posto, RESOLVO O 

MÉRITO –NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

para: - DECRETAR à REVELIA do ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro 

no artigo 344 do novo Código de Processo Civil. - CONFIRMAR A LIMINAR 

deferida em exame sumário (id. 10358249); - DETERMINAR que as 

reclamadas, solidariamente, entreguem o medicamento necessário à 

reclamante sendo: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA (MIFLASONA) 

400MCG, no prazo de 10 (dez) dias corridos da intimação, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Outrossim, diante do julgamento do RE 

1.657.156–RJ (2017/0025629-7) afetado ao tema n. 106, igualmente defiro 

o referente ao pedido dos medicamentos SPIRIVA 2,5 MCG, ONBRIZE 

(princípio ativo MALEATO DE INDACATEROL) 150MCG e DAXAS 500MG, 

desde que o médico que atende a parte informe a impossibilidade de 

utilização dos fornecidos alternativamente: DIPROPIONATO DE 

BECLOMETASONA, FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA, PREDNISONA, 

HIDROCORTISONA, BUDESONIDA (CORTICOIDES); BROMETO DE 

IPRATRÓPIO; SULFATO DE SALBUTAMOL (BRONCODILATADOR 

AGONISTA BETA2), O INSUMO CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO NASAL 

0,9%, E O FITOTERÁPICO GUACO (MIKANIA GLOMERATA), bem como 

SALMOTEROL. Ademais, esclareço que, quando for obrigação de 

prestação continuada, a parte beneficiária deverá apresentar nova receita 

médica ou relatório médico periodicamente, fixando o mínimo de 6 (seis) 

meses para essa renovação/atualização ou prazo outro 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 

do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/95, arts. 54 e 55 c/c Lei n. 12.153/09, art. 27. Por força da legislação 

especial, não haverá/não sujeita a reexame necessário – Lei n. 12.153/09, 

art. 11. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado, 

prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública – Lei n. 12.153/09, arts. 12, 13 e 27 –, 

Enunciados n. 3 e 4 do XIV Encontro Estadual - “Enunciado 3 – A 

execução de título extrajudicial e judicial no Juizado Especial da Fazenda 

Pública segue o rito do art. 730 do Código de Processo Civil, facultando-se 

a oposição de embargos nos próprios autos. (APROVADO XIII ENCONTRO 

– CUIABÁ E ALTERADO XIV ENCONTRO – CUIABÁ); Enunciado 4 - As 

Requisições de Pequeno Valor e os precatórios deverão ser 

encaminhadas ao Presidente do TJMT para fins de pagamento. 

(APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ - e Código de Processo Civil – art. 

475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 

1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 7 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000025-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

MACEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO S.A.), no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de 

que a sentença deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa 

apresentou contrarrazões. É o relato do 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. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 
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declaração, porque irresignada com sentença que a condenou em 

compensar o dano moral causado ao reclamante, sob a alegação de que 

teria sido omissa, o que não ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se 

quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso inominado e, 

portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega que a 

sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço e 

indevida negativação do nome do reclamante nos cadastros restritivos de 

crédito, o que faz presumir a ocorrência do dano, pois in re ipsa. O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa” - (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015). Nesses termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 

282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. O tema referente à configuração do dano moral não foi 

apreciado pela Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da 

matéria no momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. 

Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 

Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento 

da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, 

insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa 

disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, 

DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.) a pagar ao embargado multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio 

de 2018 - 08:19:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-06.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000025-06.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA 

MACEDO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto e bem examinado. Dispensado o 

relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de recurso de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

(VIVO S.A.), no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de 

que a sentença deixou de fundamentar o dano moral. A parte adversa 

apresentou contrarrazões. É o relato do 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. Há a oposição de recurso embargos de 

declaração com indicação/alegação de omissão, interposto/apresentado 

por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, contados da ciência da 

decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não se sujeita ao preparo, 

fatos quem permitem o seu conhecimento e, consequentemente, 

interrompe o prazo para a interposição de recurso - Lei n. 9.099/1995, art. 

50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. Presentes as condições 

da ação e os pressupostos processuais de existência e validade, 

inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam ser 

declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias que 

pendam de apreciação e permitindo a hipótese de julgamento imediato da 

lide, passo a analisar o mérito. O recurso de embargos de declaração tem 

fundamentação vinculada pela legislação processual – Lei n. 9.099/1995, 

art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 13.105/2015, c/c NCPC, art. 

1.022 e ss., destinando-se a esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, em 

regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, art. 1.022, caput -, contudo 

perante os Juizados Especiais Cíveis, com regra especial expressa, 

contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, art. 48, caput, com 

redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível a correção dos 

erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de embargos de 

declaração, porque irresignada com sentença que a condenou em 

compensar o dano moral causado ao reclamante, sob a alegação de que 

teria sido omissa, o que não ocorreu em hipótese alguma, irresignando-se 

quanto ao mérito, o que deve ser atacado por recurso inominado e, 

portanto, trato de recurso manifestamente protelatório. Alega que a 

sentença não fundamentou a ocorrência de dano imaterial, contudo 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito e que o dano imaterial decorreu de fato do serviço e 

indevida negativação do nome do reclamante nos cadastros restritivos de 

crédito, o que faz presumir a ocorrência do dano, pois in re ipsa. O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Nos casos de inscrição 

indevida em cadastro de restrição ao crédito, o dano extrapatrimonial é 

considerado in re ipsa” - (AgRg no AREsp 729.678/SP, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 

30/11/2015). Nesses termos, igualmente: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. 1. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 

282/STF. 2. DANO IN RE IPSA. 3. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 4. AGRAVO 
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IMPROVIDO. 1. O tema referente à configuração do dano moral não foi 

apreciado pela Corte Estadual. Desse modo, ausente a impugnação da 

matéria no momento oportuno, inviável sua análise por esta Casa. 

Incidência do enunciado n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. 

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que 

o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor 

se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova. 

Precedentes. 3. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, de acordo com as 

peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade 

e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento 

da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, 

insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa 

disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, 

DJe 09/12/2015) O suso apresentado já demonstra que não há omissão 

alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar ao embargado multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO S.A.) a pagar ao embargado multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 

2º. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - 

Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio 

de 2018 - 08:19:22. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MARIA 

APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de UNIVERSO 

ONLINE S.A. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Fundamento e decido. Em síntese sustenta a parte 

autora que recebeu cobrança indevida em sua conta bancária de 

responsabilidade da empresa ré, referente a serviços não utilizados, 

sequer contratados. Assim, objetiva a repetição do indébito dos valores 

pagos indevidamente, bem como, a reparação pelos danos 

extrapatrimoniais suportados. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. No caso, a pretensão da parte autora é corroborada pela 

plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos 

documentos que instruíram a petição inicial. Por outro lado, em que pese 

às alegações da parte reclamada, não consegue excluir sua 

responsabilidade pelo fato, pois, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, porquanto, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas nas informações constantes 

em seu banco de dados, sem anexar qualquer áudio de ligação de 

contratação, o que foi oportunamente impugnado pela parte autora. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. 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 XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 

produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Quanto ao dano material entendo devidamente 

comprovado, uma vez que o autor anexou extratos bancários que 

demonstram descontos mensais e indevidos na quantia de R$ 3.742,37 

(três mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), nos 

anos de 2014 a 2016. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011. Mantenho o entendimento fixado pelas de Direito 

Privado, de que para que haja a devolução em dobro dos valores 

cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 

8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada 

tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor do 

excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Verifica-se que os 3 requisitos restam 

demonstrados nos autos, posto que a requerida não comprovou a 

contratação pela autora, portanto indevida, bem como resta comprovado o 

efetivo pagamento em excesso já que os descontos ocorreram por 2 

(dois) anos, portanto, não podendo alegar engano justificável. Resta 

comprovada a má-fé nas cobranças realizadas, ensejando direito a 

restituição em dobro. Assim, tendo a parte requerente comprovadamente o 

pagamento da quantia de R$ 3.742,37 (três mil setecentos e quarenta e 

dois reais e trinta e sete centavos), a repetição do indébito é medida que 

se impõe. No que se refere aos danos morais não há como afastar a 
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responsabilidade da reclamada, ante a grave violação de direitos do 

consumidor que, ilaqueado em sua boa-fé, experimenta sentimento de 

indignação, que transcende os limites dos meros aborrecimentos, gerando 

dano moral. Além disso, a autora passou a ser cobrada mensalmente por 

dívida inexistente, suportando constrangimento pela possibilidade de 

inserção de seu nome no rol de inadimplentes de órgãos de proteção ao 

crédito. Injustificada a conduta da fornecedora, devida a reparação pelos 

danos morais, portanto, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte Reclamante, que sentiu ferida no 

seu direito de cidadão e consumidor, tendo sofrido a humilhação de ser 

cobrada por serviço que não contratou. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. Já a fixação do quantum indenizatório a 

título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTE, bem como a INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo 

a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 7.484,74 (sete mil quatrocentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-77.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010068-77.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: UNIVERSO ON LINE S.A. - UOL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos. Trata-se de RECLAMAÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por MARIA 

APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO em desfavor de UNIVERSO 

ONLINE S.A. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 9.099/1995. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95 c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º 

do CPC c.c Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Fundamento e decido. Em síntese sustenta a parte 

autora que recebeu cobrança indevida em sua conta bancária de 

responsabilidade da empresa ré, referente a serviços não utilizados, 

sequer contratados. Assim, objetiva a repetição do indébito dos valores 

pagos indevidamente, bem como, a reparação pelos danos 

extrapatrimoniais suportados. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a 

parte autora. No caso, a pretensão da parte autora é corroborada pela 

plausibilidade do direito substancial invocado, evidenciado pelos 

documentos que instruíram a petição inicial. Por outro lado, em que pese 

às alegações da parte reclamada, não consegue excluir sua 

responsabilidade pelo fato, pois, não se desincumbiu de seu ônus 

probatório– art. 6º, VIII, do CDC, porquanto, não trouxe elemento de prova 

que retire a validade dos documentos juntados na inicial, bem assim, 

quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito da 

parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de demonstrar a existência e 

exigibilidade da dívida, pautando-se apenas nas informações constantes 

em seu banco de dados, sem anexar qualquer áudio de ligação de 

contratação, o que foi oportunamente impugnado pela parte autora. 

Restando caracterizada a falha e a abusividade na prestação de seus 

serviços. 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 XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Destaco que a sistemática da responsabilidade 

civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de 

produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, 

pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do 
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produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas 

na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal 

responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do 

empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e 

ônus de sua atividade. Quanto ao dano material entendo devidamente 

comprovado, uma vez que o autor anexou extratos bancários que 

demonstram descontos mensais e indevidos na quantia de R$ 3.742,37 

(três mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), nos 

anos de 2014 a 2016. A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011. Mantenho o entendimento fixado pelas de Direito 

Privado, de que para que haja a devolução em dobro dos valores 

cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 

8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada 

tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor do 

excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Verifica-se que os 3 requisitos restam 

demonstrados nos autos, posto que a requerida não comprovou a 

contratação pela autora, portanto indevida, bem como resta comprovado o 

efetivo pagamento em excesso já que os descontos ocorreram por 2 

(dois) anos, portanto, não podendo alegar engano justificável. Resta 

comprovada a má-fé nas cobranças realizadas, ensejando direito a 

restituição em dobro. Assim, tendo a parte requerente comprovadamente o 

pagamento da quantia de R$ 3.742,37 (três mil setecentos e quarenta e 

dois reais e trinta e sete centavos), a repetição do indébito é medida que 

se impõe. No que se refere aos danos morais não há como afastar a 

responsabilidade da reclamada, ante a grave violação de direitos do 

consumidor que, ilaqueado em sua boa-fé, experimenta sentimento de 

indignação, que transcende os limites dos meros aborrecimentos, gerando 

dano moral. Além disso, a autora passou a ser cobrada mensalmente por 

dívida inexistente, suportando constrangimento pela possibilidade de 

inserção de seu nome no rol de inadimplentes de órgãos de proteção ao 

crédito. Injustificada a conduta da fornecedora, devida a reparação pelos 

danos morais, portanto, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte Reclamante, que sentiu ferida no 

seu direito de cidadão e consumidor, tendo sofrido a humilhação de ser 

cobrada por serviço que não contratou. Entendo que o dissabor 

experimentado ultrapassou os limites do mero aborrecimento, 

caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. O dano moral resta 

configurado e deve ser reparado. Já a fixação do quantum indenizatório a 

título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão 

dos danos e capacidade econômica das partes. Dessa forma, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 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. Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, RESOLVO O 

MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial 

para: - DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTE, bem como a INEXISTÊNCIA do débito discutido nos autos, devendo 

a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada a 

pagar ao reclamante, já em dobro – Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo 

único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 7.484,74 (sete mil quatrocentos e 

oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos), corrigido 

monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

indevidas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – 

Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos 

termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do 

Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte autora, a título de 

dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir do evento danoso/data da inscrição – 

responsabilidade extracontratual – Enunciado n. 54 da Súmula do STJ e 

CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do(a) 

Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi 

Anne Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por HUDSON 

CUNHA RAMOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Indefiro a 

preliminar de litispendência, haja vista que a mesma já foi objeto de 

decisão transitada em julgado, no acórdão proferido nestes autos (id. 

9537472), o qual, anulou a sentença fustigada, determinando a remessa 

dos autos a 1ª instancia para prosseguimento do feito, vejamos: “A meu 
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sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o 

fundamento fático-jurídico registrado nestes autos se refere a bloqueio 

indevido do serviço de telefonia por parte da recorrida, sendo que, a parte 

recorrente questiona no processo n.º 0010151-14.2013.811.0058, o 

descumprimento de oferta veiculada em propaganda quanto ao valor de 

um plano telefônico, e ainda, questiona no processo de nº 

0010153-81.2013.811.0058, sobre a cobrança indevida de serviço de 

terceiros, fatos que afastam a ocorrência de coisa jugada”. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos 

extintivos de direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. A parte reclamante busca restabelecimento de sua linha telefônica 

que foi bloqueada pela reclamada, bem como dano moral. O autor informa 

que tentou resolver o ocorrido, anexando os números de protocolo, 

contudo, tal restabelecimento não ocorreu. Diante dos transtornos 

vivenciados, bem como, pelas tentativas frustradas em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, a ré anexou contestação 

alegando ficou ciente que não se tratava de um plano que gera bloqueios 

dos serviços após o consumo da franquia, como o que ocorre no plano 

Controle, bem como inexistência de danos morais. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Pelas informações acostadas nos 

autos, é evidente que a ré não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Apesar da requerida trazer aos autos contestação 

genérica e consideravelmente confusa com os fatos discutidos nos autos, 

DEIXO DE APLICAR A REVELIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA, posto 

que, ainda assim, a contestação trouxe em alguns pontos defesa sobre os 

fatos discutidos nos autos. A reclamada não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a escorreita prestação de seus serviços, 

inobstante, poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo 

após inúmeros contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados 

a inicial), fazendo com que a parte reclamante suportasse todos os 

percalços advindos da má prestação de seus serviços. No caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma está para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão Constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. As provas 

anexadas pelo autor demonstram as tentativas de resolver o ocorrido 

junto a requerida, não havendo nada que justifica o bloqueio e ainda 

insistência da requerida em não restabelecer a linha mesmo após tantos 

contatos. Demais disso, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Adota-se, no caso, a 

Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se 

faça destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua 

responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma das 

excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 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. Entendo que a postura da parte ré no 

contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade do fornecedor 

em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado 

ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando ainda a repetida má prestação de serviços que a requerida 

vem realizando em relação ao autor, ensejando a 3 ações judiciais, quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONFIRMAR a liminar deferida em exame sumario (id, 9537399); - 

CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por HUDSON 

CUNHA RAMOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Indefiro a 

preliminar de litispendência, haja vista que a mesma já foi objeto de 

decisão transitada em julgado, no acórdão proferido nestes autos (id. 

9537472), o qual, anulou a sentença fustigada, determinando a remessa 

dos autos a 1ª instancia para prosseguimento do feito, vejamos: “A meu 

sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o 

fundamento fático-jurídico registrado nestes autos se refere a bloqueio 

indevido do serviço de telefonia por parte da recorrida, sendo que, a parte 

recorrente questiona no processo n.º 0010151-14.2013.811.0058, o 

descumprimento de oferta veiculada em propaganda quanto ao valor de 

um plano telefônico, e ainda, questiona no processo de nº 

0010153-81.2013.811.0058, sobre a cobrança indevida de serviço de 

terceiros, fatos que afastam a ocorrência de coisa jugada”. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos 

extintivos de direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. A parte reclamante busca restabelecimento de sua linha telefônica 

que foi bloqueada pela reclamada, bem como dano moral. O autor informa 

que tentou resolver o ocorrido, anexando os números de protocolo, 

contudo, tal restabelecimento não ocorreu. Diante dos transtornos 

vivenciados, bem como, pelas tentativas frustradas em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, a ré anexou contestação 

alegando ficou ciente que não se tratava de um plano que gera bloqueios 

dos serviços após o consumo da franquia, como o que ocorre no plano 

Controle, bem como inexistência de danos morais. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Pelas informações acostadas nos 

autos, é evidente que a ré não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Apesar da requerida trazer aos autos contestação 

genérica e consideravelmente confusa com os fatos discutidos nos autos, 

DEIXO DE APLICAR A REVELIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA, posto 

que, ainda assim, a contestação trouxe em alguns pontos defesa sobre os 

fatos discutidos nos autos. A reclamada não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a escorreita prestação de seus serviços, 

inobstante, poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo 

após inúmeros contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados 

a inicial), fazendo com que a parte reclamante suportasse todos os 

percalços advindos da má prestação de seus serviços. No caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma está para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão Constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. As provas 

anexadas pelo autor demonstram as tentativas de resolver o ocorrido 

junto a requerida, não havendo nada que justifica o bloqueio e ainda 

insistência da requerida em não restabelecer a linha mesmo após tantos 

contatos. Demais disso, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Adota-se, no caso, a 

Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se 

faça destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua 

responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma das 

excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 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. Entendo que a postura da parte ré no 

contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade do fornecedor 

em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado 

ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando ainda a repetida má prestação de serviços que a requerida 

vem realizando em relação ao autor, ensejando a 3 ações judiciais, quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONFIRMAR a liminar deferida em exame sumario (id, 9537399); - 

CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 
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prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010171-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON CUNHA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010171-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: HUDSON CUNHA RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por HUDSON 

CUNHA RAMOS em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO). As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. Decido. Indefiro a 

preliminar de litispendência, haja vista que a mesma já foi objeto de 

decisão transitada em julgado, no acórdão proferido nestes autos (id. 

9537472), o qual, anulou a sentença fustigada, determinando a remessa 

dos autos a 1ª instancia para prosseguimento do feito, vejamos: “A meu 

sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o 

fundamento fático-jurídico registrado nestes autos se refere a bloqueio 

indevido do serviço de telefonia por parte da recorrida, sendo que, a parte 

recorrente questiona no processo n.º 0010151-14.2013.811.0058, o 

descumprimento de oferta veiculada em propaganda quanto ao valor de 

um plano telefônico, e ainda, questiona no processo de nº 

0010153-81.2013.811.0058, sobre a cobrança indevida de serviço de 

terceiros, fatos que afastam a ocorrência de coisa jugada”. Presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais de existência e 

validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades que devam 

ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou questões prévias 

que pendam de apreciação e permitindo a hipótese o julgamento imediato 

da lide, passo a analisar o mérito. Trato de relação de consumo, na qual 

temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que 

presentes os requisitos subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 

3º da Lei n. 8.078/90 - e objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 

3º dessa Lei. Incumbe à parte reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedoras de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos 

extintivos de direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. A parte reclamante busca restabelecimento de sua linha telefônica 

que foi bloqueada pela reclamada, bem como dano moral. O autor informa 

que tentou resolver o ocorrido, anexando os números de protocolo, 

contudo, tal restabelecimento não ocorreu. Diante dos transtornos 

vivenciados, bem como, pelas tentativas frustradas em resolver o 

problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional como 

garantia de seus direitos. Por outro lado, a ré anexou contestação 

alegando ficou ciente que não se tratava de um plano que gera bloqueios 

dos serviços após o consumo da franquia, como o que ocorre no plano 

Controle, bem como inexistência de danos morais. Após análise 

percuciente dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Pelas informações acostadas nos 

autos, é evidente que a ré não observou as exigências de praxe 

pertinentes a Lei Consumerista, implicando no reconhecimento dos 

requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais 

como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes 

na medida reclamada. Apesar da requerida trazer aos autos contestação 

genérica e consideravelmente confusa com os fatos discutidos nos autos, 

DEIXO DE APLICAR A REVELIA REQUERIDA PELA PARTE AUTORA, posto 

que, ainda assim, a contestação trouxe em alguns pontos defesa sobre os 

fatos discutidos nos autos. A reclamada não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a escorreita prestação de seus serviços, 

inobstante, poderia ter solucionado a lide administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, o que de fato não fez, mesmo 

após inúmeros contatos do consumidor via telefone (protocolos anexados 

a inicial), fazendo com que a parte reclamante suportasse todos os 

percalços advindos da má prestação de seus serviços. No caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma está para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão Constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. As provas 

anexadas pelo autor demonstram as tentativas de resolver o ocorrido 

junto a requerida, não havendo nada que justifica o bloqueio e ainda 

insistência da requerida em não restabelecer a linha mesmo após tantos 

contatos. Demais disso, o princípio da confiança busca proteger a 

confiança que o consumidor deposita no vínculo contratual, mas 

especificamente na prestação contratual, na sua adequação ao fim que 

razoavelmente dele se espera, tutelando também a confiança depositada 

na segurança do produto ou do serviço prestado. Adota-se, no caso, a 

Teoria do Risco do Empreendimento de modo que a responsabilidade se 

faça destituída da verificação de culpa - aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade e, assim, sua 

responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma das 

excludentes do nexo, o que não ocorreu no caso. 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. Entendo que a postura da parte ré no 

contexto retratado nos autos, potencializa a superioridade do fornecedor 

em detrimento da vulnerabilidade da parte consumidora, ocasionado 

ofensa a honra. Dessa forma, o dano moral resta configurado e deve ser 

reparado. Tenho que o dissabor experimentado ultrapassou os limites do 

mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 

Destaco que a sistemática da responsabilidade civil, nas relações de 

consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços 

independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos 

consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, 

respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa 

é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, 

fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem 

o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. De tal modo, 

caracterizados o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

reparação do dano moral é impositiva, na forma do art. 5º, V e X, da 

Constituição da República, do art. 6º, VI, do CDC e do art. 186 do CC. 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, 
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no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

considerando ainda a repetida má prestação de serviços que a requerida 

vem realizando em relação ao autor, ensejando a 3 ações judiciais, quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 

487, I -, e JULGO PARCIALEMTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

CONFIRMAR a liminar deferida em exame sumario (id, 9537399); - 

CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o reclamante, a título de 

dano moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, 

desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no 

prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, 

apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, 

acarretará a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – 

art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. 

Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e 

cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações de estilo. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a 

pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000261-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALCIONE MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

ALCIONE MARIA DE JESUS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, em 

que, durante AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente apenas de 

homologação. É o necessário. Decido. Em audiência de conciliação a 

requerida ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor 

(12954228), nos seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o 

pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o 

cancelamento das linhas telefônicas e dos débitos, exclusão do nome do 

autor do SPC/SERASA, isenção de multa contratual, todos no prazo de 60 

dias. O pagamento será feito mediante deposito judicial. O presente acordo 

da plena, geral e irrevogável quitação acerca da presente lide”. Isso posto 

e considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Determino que a requerente informe aos autos número de conta 

bancaria para expedição de Alvará de Levantamento Judicial, no prazo de 

05 dias. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-55.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000261-55.2017.8.11.0038 REQUERENTE: ALCIONE MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - rito da Lei n. 9.099/95, proposta por 

ALCIONE MARIA DE JESUS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, em 

que, durante AUDIÊNCIA, essas firmaram acordo, pendente apenas de 

homologação. É o necessário. Decido. Em audiência de conciliação a 

requerida ofereceu proposta de acordo, a qual foi aceita pelo autor 

(12954228), nos seguintes termos: “ A reclamada se obriga a efetuar o 

pagamento da importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o 

cancelamento das linhas telefônicas e dos débitos, exclusão do nome do 

autor do SPC/SERASA, isenção de multa contratual, todos no prazo de 60 

dias. O pagamento será feito mediante deposito judicial. O presente acordo 

da plena, geral e irrevogável quitação acerca da presente lide”. Isso posto 

e considerando que em havendo transação/acordo o exame do 

magistrado deve se limitar à sua validade e eficácia, entre os quais, se 

houve a efetiva transação, os transatores são titulares do direito que 

dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão adequadamente 

representados, ausente qualquer impedimento ou ilegalidade no 

avençado/acordado pelas partes, HOMOLOGO-O para que produza seus 

efeitos legais – Lei n. 9.099/1995, art. 22, parágrafo único - e, em 

consequência, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, III/NCPC, art. 487, III, 

“b”. Determino que a requerente informe aos autos número de conta 

bancaria para expedição de Alvará de Levantamento Judicial, no prazo de 

05 dias. Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado, 

certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o acordado, arquive com 

as baixas e anotações de estilo. Não sendo o caso de aguardar eventual 

cumprimento da transação, arquive imediatamente – CNGC, art. 915. Do 

contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do interessado – 

art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a execução na 

forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código 

de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 

513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em 

julgado, arquive os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 

da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, bem como Intimação das partes e de seus patronos 

– CNGC, art. 914 e Enunciado 12 do Estado de Mato Grosso, aprovado no 

XII Encontro em Cuiabá-MT, P. Cumpra. À submissão do(a) Juiz (a) de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Aisi Anne 

Lima Tiago Juíza Leiga _______________________ Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

-, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE 

SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela 

qual HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de 

SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da 

intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR PEREIRA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000162-85.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JOSIMAR PEREIRA LOPES 

DA SILVA REQUERIDO: ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR LTDA PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA DE RESTITUIÇÃO DE BEM C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSIMAR PEREIRA 

LOPES DA SILVA em face de ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO 

MICROEMPREENDEDOR LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 

9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº161 

e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Inicialmente cumpre consignar 

que apesar da existência de contrato entre as partes prevendo a Comarca 

do Estado de São Paulo como foro de eleição, é certo que em razão de a 

parte autora ser vulnerável, em seus aspectos técnico, informacional e 

jurídico, a cláusula de foro de eleição é nula e pode ser assim declarada 

de ofício pelo magistrado. Ademais, a ação é de reparação de danos. 

Nestes casos, incide o art. 4 º, inciso III, da Lei 9.099/95, sendo 

competente o Juizado do foro do domicílio da autora para processar o 

presente feito. Passo ao julgamento do feito, nos termos do artigo 355, inc. 

II, do Código de Processo Civil. Aduz a parte autora que efetuou contrato 

de empréstimo junto a requerida via internet, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Alega que após a assinatura do contrato que lhe foi 

enviado alguns boletos sob a justificativa de que deveriam ser pagas 

algumas despesas para posterior liberação do valor do empréstimo, 

contudo mesmo após o pagamento dos boletos enviados, totalizando o 

valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), o valor referente ao 

empréstimo não foi liberado, restando-lhe prejuízos de ordem moral e 

material. A requerida foi devidamente citada para comparecer à audiência 

de conciliação designada, bem como apresentar contestação, conforme 

id. 9235366, contudo, não compareceu à audiência, tampouco apresentou 

defesa. De início, cabe frisar que a revelia não importa necessariamente 

em procedência do pedido, porque, em razão de outras circunstâncias 

constantes dos autos e de acordo com o princípio do livre convencimento 

do juiz, os fatos podem não se subsumir à regra jurídica invocada. No 

mais, a confissão ficta, em razão da relatividade da presunção, só deverá 

surtir efeitos quando há nos autos prova o bastante para confirmar o que 

foi alegado pelo autor na inicial, ou confirmar a sua verossimilhança. Prevê 

o artigo 336 do Código de Processo Civil “que compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que 

pretende produzir”. No artigo 341 do Código de Processo Civil prescreve 

que “ao réu cabe manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados”. 

Disso não cuidou a requerida, pois, em que pese regularmente citada e 

intimada, conforme certidão, não compareceu à audiência de conciliação e 

tampouco contestou o pedido, razão pela qual se presumem verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, diante da não contestação das razões de 

mérito. Com efeito, no caso dos autos, DECERETO A REVELIA DA 

REQUERIDA, na forma dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil, 

os quais fazem presumir aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo requerente, acarretando, por conseguinte, as consequências 

jurídicas apontadas na petição inicial. Destaco que a sistemática da 

responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o 

fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da 

verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, 

decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. 

Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e 

independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na 

teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve 

arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Quanto ao dano material 

entendo devidamente comprovado, uma vez que o autor contrato e boletos 

juntamente com o comprovante de pagamento na quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais). A jurisprudência das Turmas que compõem a 

Segunda Seção do STJ (direito privado) é firme no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, da Lei 

n. 8.078/90, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a 

má-fé do credor. - STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 1199273/SP, Min. Sidnei 

Beneti, DJe 19/08/2011. Mantenho o entendimento fixado pelas de Direito 

Privado, de que para que haja a devolução em dobro dos valores 

cobrados, é necessária a comprovação de 3 (três) requisitos – Lei n. 

8.078/90, art. 42, parágrafo único -, ou seja, que a cobrança realizada 

tenha sido indevida, haja o efetivo pagamento pelo consumidor do 

excesso e a ausência de engano justificável/a demonstração da 

má-fé/dolo do credor. Verifica-se que os 3 requisitos restam 

demonstrados nos autos, posto o consumidor pagou pelos valores que lhe 

foram cobrados para recebimento do empréstimo, contudo, a reclamada 

simplesmente esvaeceu, portanto, não podendo alegar engano justificável. 

Resta comprovada a má fé nas cobranças realizadas, já que 

aparentemente a requerida possuía intenção de não cumprir com o 

contrato. Assim, a repetição do indébito é medida que se impõe. No que se 

refere aos danos morais não há como afastar a responsabilidade da 
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reclamada, ante a grave violação de direitos do consumidor que, ilaqueado 

em sua boa-fé, experimenta sentimento de indignação, que transcende os 

limites dos meros aborrecimentos, gerando dano moral. Além disso, a 

parte autora tentou resolver administrativamente de várias formas, tendo 

feito Boletim de Ocorrência e reclamação junto ao PROCON, não obtendo 

êxito em nenhuma, suportando constrangimento e humilhação. Injustificada 

a conduta da fornecedora, devida a reparação pelos danos morais, 

portanto, verificou-se o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o 

abalo a moral da parte Reclamante, que sentiu ferida no seu direito de 

cidadão e consumidor, tendo sofrido a humilhação de ser ludibriado e 

efetuado pagamento de valores sem a contraprestação do serviço 

contratado. Entendo que o dissabor experimentado ultrapassou os limites 

do mero aborrecimento, caracterizando, portanto, a lesão à sua dignidade. 

O dano moral resta configurado e deve ser reparado. Já a fixação do 

quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios 

de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Dessa 

forma, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 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. Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – com base 

no art. 487, I do CPC -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado para: - DECLARAR NULA a cláusula de foro de eleição prevista 

no contrato (id. 8219378); - DECRETAR A REVELIA DA REQUERIDA 

ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA; - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do CONTRATO, bem como do débito discutido 

nos autos, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo/cobrá-lo por 

qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa 

cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em 

desacordo; - CONDENAR a reclamada a pagar ao reclamante, já em dobro 

– Lei n. 8.078/90, art. 42, parágrafo único/CC/02, art. 940 -, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir do 

desembolso/pagamentos das quantias indevidas, com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e 

Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de 

Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – 

CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. Sem taxas, despesas, 

custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 

e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento 

do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito 

em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito 

e intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do(a) Juiz(a) de Direito para fins do disposto no artigo 40 da 

Lei n° 9.099/95. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga 

_______________________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) 

da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi 

aprovado e já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que 

passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 

40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 14 de maio de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. de 

A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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, 15 de maio 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: 1000075-32.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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, 15 de maio 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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64091 Nr: 1878-38.2015.811.0038

 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: Oswaldo Alvarez de Campos Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delcimar Ferreira Missio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte querelante para, querendo, ciente do inteiro teor da r. 

decisão judicial datada de 27/12/2017, insistindo no processamento, 

providencie a redistribuição da presente Queixa Crime perante a Justiça 

Comum, bem como para que realize as eventuais adequações/emendas 

necessárias na inicial acusatória, assim como, efetue o pagamento das 

custas, taxas e despesas processuais necessárias para o 
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processamento da ação penal privada/queixa-crime na Justiça Comum 

(Vara Única).

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47182 Nr: 363-04.2015.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulce Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ageu Gomes dos Santos, SANDRA ANDRADE 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada de contestação de forma TEMPESTIVA pelos requeridos, 

nos termos do art. 152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte 

autora para, caso queira, no prazo de 10 dias, apresentar impugnação à 

contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 49552 Nr: 1624-04.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERONICA PEREIRA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. SILVESTRE CALÇADOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Daniallen do Amaral 

Gomes - OAB:MT/18.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio Ferreira Freitas - 

OAB:19920

 Ante a juntada de Apelação pelo requerido, nos termos do art. 152, VI, 

CPC, pela presente, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via 

Dje/MT, para, querendo , apresentar contrarrazões recursais, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 52189 Nr: 684-05.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orivaldo Cláudio Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Antonio Pardim, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Joabe Almeida dos Santos, Ronismar 

Gomes dos Santos, José Roberto Froio, OSMAR DE BRITO , Manoel Carlos 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SCHWAB MATTOZO - 

OAB:5849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pela presente, intimo a parte autora via DJE/MT, por meio de seu 

procurador ,para, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca do Estudo de 

Situação 03/9ªCIPM/14ºCR/2016, juntado as págs. 100/102 e das petições 

do requerido Osmar de brito Silva as págs. 104 e 115, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9234 Nr: 501-54.2004.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurílio de Jesus Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:, 

Valter Caetano Locatelli - OAB:3554-B

 Intimo os patronos das partes legalmente constituidos para ciência do 

inteiro teor da r. decisão abaixo transcrita:

Vistos.

I – PROCEDA-SE com a numeração das folhas.

II - MANIFESTE-SE o Ministério Público para que indique o endereço da 

testemunha Porfirio José de Medeiros, única testemunha de acusação 

faltante, ou qualquer outra providência que entender necessária. Em 

sendo requerida a desistência, homologo. Em sendo indicado novo 

endereço, expeça-se o necessário.

III – INTIME-SE o patrono do acusado Maurilio, Dr. Valter Caetano Locatelli 

(OAB/MT 3.554/B) para pagamento da multa aplicada à fl. 296.

IV – Desde já, sem prejuízos, DESIGNO o interrogatório do acusado 

Maurílio de Jesus Andrade, vulgo “Sergipe” para o DIA 28 (VINTE E OITO) 

DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15H40MIN.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63627 Nr: 4431-26.2017.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilson Inácio da Silva, Liliane Piovezan da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MÜHL - OAB:4624

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em estrito cumprimento a decisão de fl. 126, ante, ainda, o teor da 

certidão do Distribuidor de Ref: 20, Intima-se o embargante, na pessoa de 

seu causídico constituído, via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias 

providenciar o recolhimento das custas e/ou taxas judiciais corretamente, 

sob pena de extinção do feito .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 61850 Nr: 3439-65.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina de Lima Selim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a carta de intimação devolvida por motivo "mudou-se", nos termos 

do art. 152, VI,CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, para apresentar endereço atualizado 

do requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43295 Nr: 1481-83.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:MT/10186/O

 Vistos.

INTIME-SE, via DJE, o patrono do denunciado para que manifeste nos 

termos da decisão proferida às fls. 60/60-verso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40949 Nr: 974-59.2012.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Rosário dos Santos Pego

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 481 de 602



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 III – DISPOSITIVO. Por todo exposto e por tudo mais que dos autos 

constam, com fulcro no art. 386, VI, do CPP c/c art. 26, caput, e art. 96, II, 

do CP JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de ABSOLVER, de 

forma imprópria, o denunciado EDIVAN ROSÁRIO DOS SANTOS PEGO 

vulgo “JÁ MORREU”, já qualificado nos autos, das penas art. 155, §1º c/c 

art. 14, II, ambos do CP e art. 217-A c/c art. 14, II, ambos do CP.Em 

consequência, APLICO ao denunciado a medida de segurança de 

tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, não inferior a 01 (um) 

ano, na forma do ar. 97 do Código Penal. Deixo de condenar o réu no 

pagamento das custas e das despesas processuais, porque, apesar da 

condenação, foi assistido defensor dativo.Diante da petição do trabalho 

exercido no curso da presente ação penal, ARBITRO honorários 

advocatícios em favor do Dr. Arnaldo Silva Araújo, OAB/MT 13840, na 

razão de 10URH [Tabela de Honorários-OAB/MT-item 7.1]. Expeça-se a 

respectiva certidão para cobrança.Desentranhem-se dos autos os 

atestados de trabalho juntados às fls. 294/297 e remetam-se para 

Comarca de Nortelândia/MT, devendo ser anexados de Ação Penal 

registrados sob o Código 38542.Com o trânsito em julgado das 

condenações:a)OFICIE-SE a Secretaria Municipal de Arenápolis para 

acompanhamento do tratamento ambulatorial;b)EXPEÇA-SE a guia de 

execução de medida de segurança;c) COMUNIQUEM-SE os Institutos de 

Identificação Nacional e Estadual;d) COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional 

Eleitoral de Mato de Grosso;Publique-se. Registre-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46023 Nr: 1747-36.2014.811.0026

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedenir Mori, Wellington Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria de Oliveira Barros - 

OAB:14663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12.809/MS, Andre Assis Rosa - OAB:19077-A/MT

 ’.Posto isso, Julgo manifestamente improcedente a exceção de 

incompetência.Nesta oportunidade, revogada fica a determinação de 

suspensão da execução, devendo a mesma, incontinenti, ter o seu curso 

normal.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, porquanto incidente processual.Decorrido o prazo recursal, 

o que deverá ser certificado, ARQUIVE-SE imediatamente o presente feito, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Traslade-se cópias da 

presente decisão os autos em apenso.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.As 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44317 Nr: 306-20.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinei Vaiandt Piovezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado do Meio Ambiente -SEMA 

/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Anastácio Chaves - 

OAB:11226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Sérgio Manica - 

OAB:Procurador, Rogério Anastácio Chaves - OAB:11226/MT

 [...] Nesse diapasão, não cabe a este juízo presumir que entre os 

documentos (págs. 18/215) anexados aos embargos à execução consta a 

relação dos bens que o embargante pretende garantir a execução fiscal. 

Não cabe ao Magistrado adivinhar a real pretensão deduzida em juízo, ou 

seja, que o embargante pretende apresentar garantia se sequer, 

mencionou/indicou na peça dos embargos a existência de bens. Frisa-se 

que, analisando a ação de execução fiscal de código 42543, em 

06.09.2017 foi penhorado um veículo em nome do embargante (fls. 23/24), 

todavia, esta penhora ocorreu após se passado 04 anos da sentença que 

julgou extinto os embargos a execução sem resolução do mérito. Em 

suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos. Ante o exposto, REJEITO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. CERTIFIQUE-SE o 

transito em julgado da sentença proferida as fls. 231/232, e ARQUIVEM-SE 

os autos com as baixas e anotações de estilo. CUMPRA-SE. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41957 Nr: 2219-08.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Brazão B. 

Scantamburlo - OAB:SP/293.080

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...] Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.Isento de custas e honorários.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 14940 Nr: 56-31.2007.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Gomes de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento, Assurant Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ary Franco Cesar - 

OAB:123514/SP, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:52589, Luiz 

Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A-MT, Maria helena Gurgel 

Prado - OAB:75.401/SP

 [...] REJEITO o apresentado pelo primeiro embargante, e ACOLHO somente 

o segundo embargos de declaração interposto pela BV Financeira S.A., 

para RETIFICAR a r. sentença de fls. 149/158, devendo contar na parte 

dispositiva somente o seguinte texto:“Ante o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do art. 487, I do 

Código de Processo Civil, para o efeito de condenar a parte promovida BV 

Financeira a pagar à parte autora e demais herdeiros da falecida o valor 

de R$ 56.541,00 (cinquenta e seis mil, quinhentos quarenta e um reais), 

referente ao seguro prestamista – apólice n. 01.01.0977.000071 -, 

atualizado por correção monetária a partir da data do ajuizamento da 

presente ação (ex vi do art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81) e com incidência 

de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.Anoto 

que, tendo em vista que a falecida deixou 09 filhos maiores (fl. 16), cada 

um deverá receber sua cota parte, ou seja, R$ 6.282,33 (seis mil, 

duzentos oitenta e dois reais, trinta e três centavos), devendo ser pago o 

valor individualmente.Condeno a requerida em custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e 

incisos do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC, caso seja 

beneficiária da justiça gratuita.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que 

deverá ser previamente certificado nos autos, AO ARQUIVO, mediante as 

baixas e anotações pertinentes.DECLARO esta sentença publicada com a 

entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.”CUMPRA-SE 

a sentença retro.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43576 Nr: 1793-59.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Lourenço Sobrinho, Analia da Costa Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
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Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, Laércio Faeda - OAB:3589-B/MT

 Pela presente, impulsiono os autos intimando a parte Requerida, via 

DJE/MT, por meio de seus procuradores legalmente constituídos, para 

manifestarem-se quanto à sentença prolatada de fls. 105/106.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40659 Nr: 586-59.2012.811.0026

 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: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por seu 

Promotor.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Pela presente, impulsiono os autos intimando a parte Requerida, via 

DJE/MT, por meio de seu procurador legalmente constituído, para 

manifestar-se quanto à sentença prolatada de fls. 124/125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 15173 Nr: 270-22.2007.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cesar Brito Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Pedrosa Ávila

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Vieira Noia - OAB:10621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA DE ARAÚJO SOUZA 

PANTAROTO - OAB:10.921/MT

 Vistos...

I. Previamente a análise os pedidos de fls. 118/119, INTIME-SE a parte 

credora/exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos planilha de cálculo atualizada, ou 

manifestar no que entender de direito.

II. Após, tornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2650 Nr: 110-75.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Galvão Rocha, Elita Teixeira Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Ferreira Leite - 

OAB:14081/MT, Gustavo Amado Pissini - OAB:13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alider Gonçalves de Oliveira 

- OAB:2875

 VISTOS.

I. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor (fl. 368), para fins de escorreita intimação, no 

sistema Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser 

certificada.

II. CUMPRA-SE conforme determinado à fl. 320: “INTIME-SE pessoalmente a 

executada Elita Teixeira Galvão para constituir novo patrono, em 10 dias”, 

certificando o necessário.

III. Analisando os autos, nota-se que um dos executados faleceu (fls. 

318/319), logo, deve-se aplicar ao caso a hipótese do disposto no art. 

313, inciso I, do Código de Processo Civil, de forma a assegurar que o 

falecimento de qualquer das partes acarreta, em tese, a SUSPENSÃO do 

processo até habilitação de herdeiros ou espolio do falecido.

IV. Sendo assim, DETERMINO a intimação do exequente para, no prazo de 

30 (trinta) dias, providenciar a regularização do polo passivo através do 

espólio/herdeiros.

No mesmo prazo, deverá o exequente requerer o que entender de direito 

e, desde já, ressalto que há outros meios de bloqueios/penhora para 

satisfazer a obrigação. Ainda, deverá juntar planilha de débito atualizada.

V. Anoto que, deverá a serventia providenciar e certificar o necessário a 

fim de dar cumprimento a presente decisão de forma mais célere possível, 

eis que o feito tramita desde o ano de 1999.

 VI. Após, tornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42310 Nr: 295-25.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleides Casemiro Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532/MT

 Vistos.

Diante impossibilidade de comparecimento do representante ministerial na 

audiência anteriormente agendada, tal como noticiado no Ofício nº 

27/2018/PJN, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o 

DIA 18 (DEZOITO) DE JULHO DE 2018, ÀS15H00MIN.

Renovem-se as intimações/comunicações, expedindo-se o necessário.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 18408 Nr: 311-18.2009.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Iraci Feix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuseppe Zampieri - 

OAB:10603/MT, Neula de Fátima Miranda - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCESCO 

CALHEIROS DE LIMA - OAB:MAT. 1585108

 VISTOS.

 RELATÓRIO: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

proposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a redução do montante executado para o valor de R$ 

32.599,48 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta 

e oito centavos), sendo R$ 30.372,60 (trinta mil, trezentos e setenta e dois 

reais e sessenta centavos), referente às parcelas atrasadas e R$ 

2.226,88 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), 

referente aos honorários advocatícios (fl. 221-v), sob a alegação, em 

essência, de excesso na execução.

À fl. 215 o impugnado concordou com os cálculos apresentados pelo 

Instituto ré.

FUNDAMENTO: O pedido comporta julgamento antecipado, porque não há 

necessidade de produção de outras provas - art. 355, I, CPC.

Pois bem.

O Impugnado, ao elaborar os cálculos, apurou como valor devido, em 

outubro de 2017, a importância de R$ 44.917,66 (quarenta e quatro mil, 

novecentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), referente às 

parcelas atrasadas incluindo a verba honorária.

O Impugnante, por sua vez, apurou como débito exequendo o valor de R$ 

R$ 32.599,48 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e 

quarenta e oito centavos), sendo R$ 30.372,60 (trinta mil, trezentos e 

setenta e dois reais e sessenta centavos), referente às parcelas 

atrasadas e R$ 2.226,88 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e 

oito centavos), referente aos honorários advocatícios.

Todavia, o impugnado aquiesceu com a impugnação, porque, peticionou 

concordando expressamente com os cálculos apresentados pelo 

impugnante.

Essa expressa concordância implica no reconhecimento jurídico do 

pedido, donde não resta alternativa senão a procedência da impugnação, 

com os consectários da sucumbência daí decorrentes.

DISPOSITIVO: Isso posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

para minorar o débito exequendo ao valor de “R$ 32.599,48 (trinta e dois 

mil, quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)”, 

referente às parcelas atrasadas, já incluído os honorários advocatícios”, 
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importe que será atualizado pelos índices previstos no Manual de Cálculos 

da Justiça Federal até a presente data, 07.05.2018.

CONDENO o impugnado nas custas e despesas processuais, bem como 

no pagamento dos honorários advocatícios à procuradoria federal do 

impugnante, verba essa que, nos termos do artigo 85, § § 2º e 3º, do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) incidentes sobre a diferença auferida com 

redução do débito exequendo, a ser devidamente compensada com a 

quantia devida pelo impugnante antes da expedição da requisição da 

ordem de pagamento. PAGAMENTO ESSE, TODAVIA, SOB CONDIÇÃO 

SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE pelo prazo previsto no artigo 98, § 3º, do 

CPC, ante a gratuidade da justiça concedida ao impugnado.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT.

Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e INTIME-SE 

o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha de 

cálculo atualizada.

Após, EXPEÇA-SE ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja 

igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de Pequeno Valor - 

RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos) e, após a 

expedição e antes de encaminhamento ao TRF 1ª Região, INTIMEM-SE as 

partes do teor do ofício requisitório.

Faça-o nos termos da Portaria (PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 

do TRF1, Resolução n. 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da 

Justiça Federal, Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do 

Conselho da Justiça Federal), e considerando o disposto na Resolução 

168/2011 do Conselho de Justiça Federal.

Consequentemente, DÊ CIÊNCIA ao(à) advogado(a) constituído(a), através 

de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se dá 

integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 

10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, 

II, CPC).

Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem manifestação, 

tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 33 Nr: 17-40.1984.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bandeirantes de Investimento S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Assad Caran Junior, Assad Caran Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Mario Cardi Filho - OAB:3584-A/MT, Ussiel Tavares 

da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bley Robert Saber - 

OAB:841/MT

 VISTOS.

1. De pronto, DETERMINO a intimação pessoal dos executados para indicar 

a localização do bem penhorado a fl. 184, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, ou justiçar a impossibilidade de fazê-lo, incorrer na sanção prevista 

no artigo 744, inciso V, do Código de Processo Civil, isso por que o ato 

será atentatório à dignidade da Justiça.

2. Indicado a localização do bem, EXPEÇA-SE carta precatória para 

avaliação e demais atos executórios.

3. Sem prejuízo, considerando que o bem móvel foi penhorado em 

06.08.1985 (fl. 184), sendo possível a sua não localização, e diante da 

possibilidade de outros meios de proceder com a penhora de bens ou 

ativos financeiros a fim de satisfazer a obrigação, INTIME-SE o exequente 

para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao 

interesse em proceder com outras penhoras, especificando-as, bem 

como, colacionar aos autos planilha de débito atualizada.

 4. Certificado o cumprimento das determinações supra, tornem-me os 

autos conclusos.

5. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-97.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO FABIANI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:1000032-97.2018.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-66.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BUCIANELLI OLIVEIRA (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:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

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:1000004-66.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, ciência da r. sentença (ID 11767346) proferida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-02.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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:1000103-02.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-17.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELAYNE CRISTINA DE CAMPOS FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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:1000102-17.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000104-84.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE GASPAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000104-84.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-24.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE NAIARA ROSA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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:1000108-24.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-38.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000174-38.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 

petição de id 13053092 e documentos de id 13053093. Ressalta-se, 

outrossim, que deverá o autor se manifestar precisamente acerca do 

cumprimento da sentença, sob pena de presunção tácita do pagamento, 

com consequente extinção do feito, art. 924, inciso II do CPC, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:1000112-61.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-18.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALTAIR VICENTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES OAB - MT0021213A-O 

(ADVOGADO)

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082 (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:8010042-18.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-30.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA BENEVENUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES OAB - MT22417/O (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:1000278-30.2017.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11957576) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-09.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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:1000109-09.2018.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa do seu 

patrono, para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-39.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE NAIARA ROSA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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:1000107-39.2018.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000199-51.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA AMARAL FERREIRA OAB - MT22786/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000199-51.2017.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, acerca do decisão proferido nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010275-83.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO ANDRADE SANTOS OAB - MT0016836A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (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:8010275-83.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 02/08/2018 Hora: 09:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Fica advertido o requerido quanto as 

consequências do seu não comparecimento à audiência de conciliação, 

nos termos do arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e enunciado nº 78 do 

FONAJE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-60.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALLERIA DALFIOR RIOS SMITH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE JESUS NASCIMENTO OAB - MT11631/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT0008464A (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:1000082-60.2017.8.11.0026 Intimo a requerida, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 12478556) proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-46.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE QUEIROZ RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

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:8010271-46.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente impugnação à contestação no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010245-14.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDETE JULIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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:8010245-14.2016.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para ciência da r. sentença (ID 11538622)proferida nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-53.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

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:8010180-53.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa dos seus 

patronos, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-64.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

HALISLUAN DO NASCIMENTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000073-64.2018.8.11.0026 Intimo a parte autora, na pessoa 

dos seus patronos, para que, querendo, apresente impugnação à 

contestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Aripuanâ

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 09/2018-DF

A Excelentíssima Senhora DAIANE MARILYN VAZ, MMª. Juíza Substituta e 

Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais, etc.

CONSIDERANDO da Portaria nº. 07/2018-DF (DJE: 10248), a qual 

determina a realização de Correição Ordinária na Cadeia Pública, 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil, Cartórios Extrajudiciais, bem como 

determina a realização de inventário processual no Foro Judicial da 

Comarca de Aripuanã;

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido para a realização do inventário 

processual no Foro Judicial desta Comarca, conforme teor da Seção 02, 

Art. 18, § 1º Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial, não fora suficiente para 

a finalização de tal ato;

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR a realização de inventário processual no Foro 

Judicial desta Comarca, pelo prazo de 07 (sete) dias, a partir de 16 de 

maio de 2018, obedecendo ao disposto na Seção 02, Art. 18, § 2º da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso – Foro Judicial.

Publique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aripuanã-MT, 14 de maio de 2018.

DAIANE MARILYN VAZ

Juíza Substituta e Diretora do Foro

Edital

EDITAL Nº. 09/2018-DF - TONAR PÚBLICO A REABERTURA DA 

CONVOCAÇÃO para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade 

social, sediadas nesta cidade de Aripuanã/MT, para participarem do 

Cadastro e Habilitação, com a finalidade de obter recursos financeiros 

oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 

transações penais e suspensão condicional dos processos realizados 

nesta Comarca de Aripuanã/MT.

* O Edital n° 09/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76061 Nr: 2165-40.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO FEITOZA DE LIMA, ALEXANDRE 

MORAES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Portanto, em consonância com o parecer ministerial REVOGO a prisão 

preventiva de ROMILDO FEITOZA DE LIMA e ALEXANDRE MORAES 

ALMEIDA, já qualificados, mediante a aplicação das seguintes medidas 

cautelares:a) proibição de aproximar-se e manter contato com a vítima, por 

qualquer meio de comunicação; b) proibição de ausentar-se da Comarca 

sem prévia comunicação ao juízo; c) comunicação ao juízo em caso de 

alteração de endereço.Proceda-se à Escrivania as seguintes diligências 

finais: a) – Intimem-se os acusados da concessão da revogação da prisão 

preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares; b) – Expeça-se 

Alvará de Soltura em favor dos acusados, salvo se por outro motivo 

estiverem presos, devendo tomar ciência das medidas cautelares que lhes 

foram impostas, firmando termo de compromisso; c) Consigne-se que 

DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA INDAGAR AOS ACUSADOS ACERCA DE 

SEUS ENDEREÇOS, CERTIFICANDO-SE NOS AUTOS.Cientifiquem-se os 

acusados de que o não cumprimento de qualquer das condições poderá 

ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 

282, § 4º e 312, parágrafo único, ambos do CPP.Ciência ao Ministério 

Público.Sirva-se a presente como ALVARÁ DE SOLTURA/TERMOS DE 

COMPROMISSO/OFÍCIO e/ou MANDADO DE INTIMAÇÃO.Intime-se o 

defensor constituído dos réus, para que apresente resposta à acusação 

no prazo legal.Proceda-se à habilitação do advogado Dr. Marko Adriano 

Krefta no sistema processual informatizado.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51164 Nr: 698-97.2012.811.0100

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE ELAINE ZANELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MENDONÇA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9411-b

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS proposta por 

DENISE ELAINE ZANELATO em face de ROBERTO MENDONÇA DE FARIA.

Tendo em vista o que consta dos autos, verifico que o processo 

encontra-se indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da 

parte autora por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o NCPC dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais residuais 

a serem cáculadas sobre o valor da causa atualizado pelo INPC.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19812 Nr: 505-58.2007.811.0100

 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: ESPOLIO DE ODETE RIBEIRO DA SILVA CAMPOS, 

ANDRÉ LUIZ CAMPOS, ANTONIO LUIZ DE AZEVEDO CAMPOS, ALBERTO 

LUIZ ACCO, JURCILEI DO CONTO ACCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDAS REUNIDAS LISOT LTDA, 

FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, GISLENE MARIA CAVALHEIRO 

CANHOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, RODRIGO SIMÃO DO NASCIMENTO - 

OAB:16.919-MT, Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O, 

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCHETTO - OAB:MT - 5258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido fl.94 em seus termos, determinando a reabertura do prazo 

para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62712 Nr: 2132-82.2016.811.0100

 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): IMASUL - INDUSTRIA DE MADEIRAS 

SULAMERICANA LTDA, EDILENE MANSAO ANTONIO, RAFAEL VASQUES 

SAMPIERI BURNEIKO, ANA PAULA LUDUGERIO PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que as guias juntadas a ref.27, constam como não 

pagas no site do Tribunal de Justiça conforme imagens em anexo, bem 

como que o numero do código de barras das guias não corresponde aos 

dos comprovantes juntados, o que impossibilita o envio das precatórias as 

comarcas correspondentes.

Certifico ainda que uma das guias foi expedida erroneamente para a 

própria comarca de Brasnorte ao invés da comarca de Tangará da Serra.

Ante os fatos acima, faço os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59296 Nr: 294-07.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG CENTER SUPERMERCADO LTDA - EPP, 

JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447-SP, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de PENHORA, de acordo com a 

tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

J u s t i ç a  n o  e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52171 Nr: 600-78.2013.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO OSTWALD - 

OAB:4686/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Assim, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o art. 13 da Lei n.º 
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11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o processo com 

resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão almejada na demanda 

foi atingida no curso do processo. Revogo as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas, ressaltando que a ofendida pode a qualquer 

tempo, se necessário, pleitear novas medidas em seu favor. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as anotações e as 

baixas de estilo, após o devido desapensamento dos autos principais. 

Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52287 Nr: 708-10.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes 

autos, com as cautelas de estilo, promovendo o devido desapensamento 

para tal finalidade. Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a 

cópia desta decisão como mandado/ofício/carta/carta precatória."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52838 Nr: 1250-28.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelita Santana Santos - 

OAB:17289/O MT

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 107, IV, primeira figura e no artigo 109, inciso 

VI, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do 

fato GEANDER DAVEIGA, em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, pelo máximo da pena em abstrato cominada ao crime, 

extinguindo também o presente processo. Após o transitado em julgado, 

que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos, com as baixas e as 

anotações de estilo. Ciência ao Ministério Público. P. R. I. Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta/carta precatória/ofício."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62354 Nr: 1911-02.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AURO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de PENHORA, de acordo com a 

tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de 

J u s t i ç a  n o  e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25646 Nr: 433-32.2011.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Assim, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o art. 13 da Lei n.º 

11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o processo com 

resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão almejada na demanda 

foi atingida no curso do processo. Revogo as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas, ressaltando que a ofendida pode a qualquer 

tempo, se necessário, pleitear novas medidas em seu favor. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as anotações e as 

baixas de estilo, após o devido desapensamento dos autos principais. 

Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 52164 Nr: 593-86.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARNEIRO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, o que deverá ser certifico, arquivem-se estes 

autos, com as baixas e as cautelas de estilo, desapensando-o para tal 

finalidade. Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como mandado/carta/carta precatória/ofício."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66533 Nr: 2040-70.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANO RODRIGUES NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIO DA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 22.746/0

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor dativo, conforme ref.: 37.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

05 de julho de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo Dr. Edson Emilio da Rocha, 

OAB-MT 22.746/O (ref.: 32), o representante do Ministério Público, bem 

como as testemunhas da acusação e da defesa, que são comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65669 Nr: 1490-75.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio do seu defensor dativo, conforme ref.: 36.

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

03 de julho de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor dativo Dr. Lucas Moreira Milhomem, 

OAB-MT 21.907/O (ref.: 30), o representante do Ministério Público, bem 

como as testemunhas da acusação e da defesa, que são comuns.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59457 Nr: 359-02.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Em suma, inexistindo causas que excluam a ilicitude da conduta do 

acusado, tampouco causas extintivas da punibilidade, e presentes os 

requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, quais sejam a 

materialidade e indícios da autoria delitiva, hei por bem julgar procedente a 

pretensão contida na denúncia para pronunciar o acusado pela prática do 

delito de homicídio qualificado, pelo motivo fútil.Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, pronuncio o acusado CLÁUDIO FERREIRA, 

vulgo “Neguinho”, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do 

art. 121, § 2.º, inciso II do Código Penal, a fim de que seja submetido a 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca.E, em tempo, 

ARBITRO a título de honorários advocatícios para o causídico Dr. Diego 

Rafael Lanzarini, o importe de 2 (dois) URH’s, em razão da realização da 

audiência à fl. 172.P. R. I. Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a 

cópia desta sentença de pronúncia como o necessário mandado/carta 

precatória/título executivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 25646 Nr: 433-32.2011.811.0100

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdB-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Assim, nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o art. 13 da Lei n.º 

11.340/06, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E EXTINGO o processo com 

resolução de mérito, tendo em vista que a pretensão almejada na demanda 

foi atingida no curso do processo. Revogo as medidas protetivas 

anteriormente aplicadas, ressaltando que a ofendida pode a qualquer 

tempo, se necessário, pleitear novas medidas em seu favor. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se estes autos com as anotações e as 

baixas de estilo, após o devido desapensamento dos autos principais. 

Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 52164 Nr: 593-86.2013.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARNEIRO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Rafael Lanzarini - 

OAB:18.821/O

 INTIMAÇÃO DO RÉU, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, DA PARTE 

DISPOSITIVA DA SENTENÇA A SEGUIR TRANSCRITA: "Pelo exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, o que deverá ser certifico, arquivem-se estes 

autos, com as baixas e as cautelas de estilo, desapensando-o para tal 

finalidade. Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como mandado/carta/carta precatória/ofício."

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

P O R T A R I A N.º 15/2018 DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA, JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS ETC.

CONSIDERANDO o dispositivo nos artigos 82 e 86, ambos da Lei 4.964/85 

(Código de Organização Judiciária do Estado – COJE), Artigo 13 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso – Foro Extrajudicial e art. 17 da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso – CNGC.

 RESOLVE:

Art. 1º - Determinar a realização Correição Ordinária nos Foros 

Extrajudiciais e Delegacia de Polícia da Comarca de Campinápolis-MT. Os 

trabalhos correcionais serão realizados nos Cartórios de Registro de 

Imóveis, Títulos e Documentos e no Cartório de Paz, Registro Civil, 

Tabelionato de Notas, Pessoas Jurídicas e Protesto e Delegacia de Polícia 

Judiciária.

 Art. 2º - Os trabalhos terão início no dia 04 de junho de 2018, as 08:00hs 

(MT), no Cartório de Paz, Registro Civil e Tabelionato de Notas, Pessoas 

Jurídicas e Protesto;

 § Na data de 05 de junho de 2018, as 08:00hs, (MT) no Cartório Registro 

de Imóveis, Títulos e Documentos;

§ No dia 06 de junho de 2018, as 08:00hs (MT), na Delegacia Municipal de 

Campinápolis;

 Art.3° - Durante os serviços correcionais, não ocorrerá qualquer tipo de 

interrupção do expediente das serventias. Deverão ser examinados livros, 

papéis, atos e tudo mais que se relacionarem com o expediente.

 Art.4° - Convidar o representante do Ministério Público, advogados e 

membros da comunidade para, querendo, acompanharem o trabalho 

correicional, oportunidade em que quaisquer pessoas poderão apresentar, 

por escrito, reclamações e/ou sugestões relacionadas aos serviços 

extrajudiciais.

Art. 5° - Nomear o Assessor de Gabinete, Osvaldo Leite Ramos Filho, 

matrícula 35638, para secretariar os trabalhos correcionais a serem 

realizados nos Cartórios Extrajudiciais e Delegacia Civil.

Art. 6º - Encaminhe-se cópia da presente ao Conselho da Magistratura e a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 489 de 602



Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

afixando-se no lugar de costume, dando ciência aos interessados.

P. R. Cumpra-se, encaminhando cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça, à 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, e fixe-se cópia 

no átrio do Fórum.

Campinápolis, 14 de maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36819 Nr: 538-03.2016.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40456 Nr: 1682-75.2017.811.0110

 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: ELAINE GOMES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da não citação/intimação do 

requerido, redesigno a audiência para o dia 05/09/2018, às 13h30min 

(Horário de Cuiabá/MT). Expeça-se carta precatória para citação/intimação 

do requerido, devendo constar o seu telefone, qual seja: (66) 98420-5535. 

Sai a autora intimada da data da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40033 Nr: 1563-17.2017.811.0110

 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: APCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante do novo endereço apresentado 

pela autora, expeça-se carta precatória à comarca de Serra Dourada/BA, 

a fim de que seja procedida a citação/intimação do requerido Amauri da 

Silva dos Anjos, CONFORME ENDEREÇO ACIMA INDICADO, para 

comparecer à audiência de conciliação que designo para o dia 03/09/2018, 

às 13h30min (Horário de Cuiabá/MT). Sai a autora intimada e seu 

advogado intimado. Intime-se o Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41009 Nr: 29-04.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES PEREIRA 

CARDOSO - OAB:125702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Trata-se de ação de modificação de 

guarda do adolescente Deivison Morais Ribeiro proposta por Ademilson 

Mariano Ribeiro em face de Elaine Morais Pedroza. O autor e a requerida 

tiveram um relacionamento que resultou no nascimento do adolescente 

Deivison. Com a presente demanda, pretendia o autor a modificação de 

guarda. Observa-se à folha 21 que a requerida não foi localizada para 

citação, entretanto, na folha 22, consta pedido expresso de desistência da 

demanda pelo autor. Juntado relatório de estudo psicossocial às folhas 

23/28. Na presente solenidade o Ministério Público pugnou pela 

homologação da desistência da ação, diante da manifestação do autor. É o 

relatório, fundamento e decido. Constata-se dos autos que o autor 

requereu a desistência da ação, sendo que ainda não ocorreu a citação 

da requerida. Nesse diapasão, prescinde de anuência da requerida 

apreciação do pedido de desistência da demanda. DISPOSITIVO. Posto 

isso, acolhendo a manifestação do Ministério Público, homologo a 

desistência da ação proposta pelo autor, extinguindo o feito sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC. Custas 

suspensas, nos termos do art. 98, § 3º. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41259 Nr: 156-39.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Constata-se dos autos que as partes 

chegaram a um consenso, tendo o Ministério Púbico se manifestado 

favorável à homologação do acordo. Nesse prisma, sabe-se que a 

solução consensual da lide é o melhor caminho, diante dos ditames do 

CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, 

HOMOLOGO a transação das partes e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito sem custas remanescentes, nos 

termos do artigo 90, § 3º, do CPC e sem honorários sucumbenciais, devido 

a consensualidade. P.R.I.C.

Diante da nomeação da Dr.ª Ruana Caroline Silva Rios (OAB MT n. 20743) 

para o feito, fixo os honorários advocatícios no valor de 0,5 (meio) URH, 

nos termos da Tabela da OAB/MT (tabela XI, item 18.1), devendo ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. O escrivão deverá lavrar a 

competente certidão da dívida em favor do advogado nomeado com fulcro 

no art. 4º do Provimento n. 9/2007-CGJ, sessão 12, item 1.2.4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 1519-95.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASMIN REDZAWE MARÃTEDEWA TSIBODOWAPRÉ, 

SAMIRA MARCOS TSIBODOWAPRÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MARATEDE WA DZAYWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN GONÇALVES LINO DE 

OLIVEIRA - OAB:20511/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da não citação/intimação do 

requerido, redesigno a audiência para o dia 03/09/2018, às 14h30min 

(Horário de Cuiabá/MT). Expeça-se carta precatória a comarca de 

Poxoréu/MT, para citação/intimação do requerido no endereço: aldeia 

Marimbú, situada na terra indígena Sangradouro, devendo constar o 

número de telefone do tio do requerido, qual seja: (66) 98101-9230. Sai a 

autora intimada da data da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 22791 Nr: 351-73.2008.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AFONSO AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação->Acordo em execução

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOÃO AFONSO 

AMORIM em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Verifica-se que o exequente ajuizou o presente cumprimento de sentença, 

juntando cálculo às folhas 162/164.

O executado manifestou concordância (fl.170-v) quanto aos cálculos 

apresentados, fls. 162/164, no valor total de R$ 116.346,59 (cento e 

dezesseis mil trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove 

centavos).

Neste diapasão, dessume-se que merece prosperar a pretensão do 

exequente, bem como a homologação dos cálculos por ele apresentados.

DISPOSITIVO

Desta forma, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo exequente às folhas 

162/164.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo, bem como para 

que a parte exequente apresente os dados bancários necessários para o 

devido pagamento.

Após, expeçam-se os ofícios requisitórios de Precatório e Requisição de 

Pequeno valor, nos moldes do cálculo de folhas 162/164.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 28329 Nr: 935-04.2012.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACMDS, PMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 Vistos, etc.

Decisão->Suspensão do Processo.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Amanda Camila Moreira 

Silva, representada por usa genitora, Sra. Patrícia Mabel Moreira Moura, 

em face de Wilton José da Silva.

Houve pedido de penhora on line, o que foi deferido pelo Juízo (fls. 84/85), 

entretanto o número de CPF do executado consta como inválido (fl.86).

A exequente foi intimada para se manifestar, contudo deixou transcorrer o 

prazo in albis (fls. 87/88).

O executado, por meio de curador especial, requereu a extinção do 

processo ou a suspensão.

Pois bem.

Diante do exposto, não tendo sido encontrados bens do executado, 

determino a SUSPENSÃO DO PROCESSO pelo prazo de 01 (um), durante o 

qual estará suspensa a prescrição, com fulcro no art. 921, §1°, do CPC.

Decorrido tal prazo sem a manifestação do exequente, começará a correr 

o prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4°, do CPC.

Expirado o prazo referido, sem que seja localizado o executado ou 

encontrados bens penhoráveis, deverão os autos ser arquivados, nos 

termos do art. 921, §2°, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 24116 Nr: 246-62.2009.811.0110

 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 CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE FRANCISCO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos.

Decisão->Determinação

Constata-se dos autos que já foi prolatada sentença de mérito nos 

presentes feitos e julgados os embargos de declaração (fls. 167/170 e 

181/184), portanto, certifique-se se já houve o trânsito em julgado da 

sentença.

Após, intime-se a desapropriada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar a propriedade e quitação das dívidas fiscais sobre o imóvel 

(art. 34, DL 3.365/41), para levantamento do valor depositado (fl. 84); sob 

pena de extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Em 

seguida, publiquem-se editais, com prazo de 10 (dez) dias, para 

conhecimento de terceiros (art. 34 DL 3.365/41).

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32332 Nr: 87-46.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIO CARLOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:7093A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123-PR, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Primeiramente, em relação à sucessão processual (fls. 116/117), 

prescinde de análise, visto que já deferida à folha 114. Ademais, 

constata-se ser possível ope legis, de acordo como o art. 778, §1°, III, §2°, 

do CPC.

Assim, cadastra-se o novo patrono do exequente, conforme requerimento 

de fls. 117.

Ademais, intime-se o exequente para que se manifeste sobre o laudo de 

avaliação e cumpra a determinação do item IV da decisão de folha 76.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50884 Nr: 264-13.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, NATANIEL 

CASAVECHIA, SANDRA FRANCO CASAVECHIA, JOSÉ ROBERTO 

RAMOS, ANA MARIA CASAVECHIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, Fabrício Kava - OAB:OAB/MT 14.468-A, 

FERNANDO JOSE BONATTO - OAB:25698/PR, Luiz Rodrigues 

Wambier - OAB:OAB/MT 14.469-A, Rodrigo Augusto da Fonceca - 

OAB:84523, SADI BONATTO - OAB:10011/PR, Sérvio Tulio de 

Barcelos - OAB:MT - 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18.295 OAB/MT, DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839/MT, DANIELLI REDIVO - OAB:17898/O, GÉRSON LUIS 

WERNER - OAB:OAB/MT 6298-A, MARCOS LEVI BERWIG - 

OAB:OAB/MT 6312-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte exequente para 

manifestar-se acerca das exceções de pré-executividade de fls. 327/335 

e 338/347, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49854 Nr: 811-87.2008.811.0101

 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: WILSON BAGGENSTOSS, IRENE BAGGENSTOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A, GILMAR 

MICHAELSEN, DELIRES BERNADETE CAMPANHARO CENCI, SILVIA 

CELLONI MICHAELSEN, VALTER CONSOLINO CENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO 

PREVIDELLI - OAB:OAB/MT 6781-A, LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:PR/ 34.185, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a advogada da parte requerida, 

Dra. Simone Besold, OAB/MT n° 17.545-O para requerer o que de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o pedido de desarquivamento 

do presente feito, sendo que após este prazo os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82546 Nr: 1738-77.2013.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREGONESE & RIZZI LTDA EPP, Leonir Rizzi, ELI 

LLOURDES FREGONESE RIZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, os presentes 

embargos.Condeno a Parte Embargante ao pagamento das custas 

processuais, as quais já foram recolhidas, e aos honorários advocatícios, 

os últimos no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85 do NCPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, desapensem-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.Cláudia,11 de maio de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52540 Nr: 521-04.2010.811.0101

 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): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:OAB/MT 17.596, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718 OAB/MT, 

JOYCE CARLA M. DE A. HEEMANN - OAB:OAB/MT 8.723, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.455-E

 Autos nº 521-04.2010 (Id. 52540)

Ação Civil Pública

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Requerido: MARCOS LEVI BERVIG

Vistos.

1. Designo audiência de Conciliação para o dia 22 de Agosto de 2018, às 

14:00 horas.

2. Intime-se o requerido.

3. Ciência ao Ministério Público.

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 10 de maio de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53061 Nr: 1042-46.2010.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL NUNES, EDGLEYS DA SILVA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON DIOGO VIECELLI - 

OAB:22370/O, JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB:19187/B

 Autos n. 1042-46.2010 (Id. 53061) Vistos. O Ministério Público interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida no Plenário do 

Tribunal do Júri, alegando que houve omissão na decisão que não 

procedeu a análise do delito previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, praticado em tese pelo réu Ezequiel Nunes, uma vez 

que o referido crime foi quesitado aos jurados, mesmo após terem votado 

pela desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal grave, 

que acabaram absolvendo o pronunciado (...). DECIDO.(...) Analisando o 

feito, com razão o Ministério Público.(...) Por todo o exposto, reconheço a 

existência da omissão apontada pelo Parquet e assim, CONHEÇO os 

embargos de declaração, posto que tempestivos, e no mérito, os 

ACOLHO, para declarar nulo os quesitos votados pelo corpo de jurados 

com relação ao crime disposto no art. 244-B, do ECA e, 

consequentemente, a sentença proferida (fls. 542/546), porém só no que 

diz respeito ao referido crime imputado ao réu Ezequiel Nunes. 2. Passo ao 

julgamento da infração de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA) 

imputado ao pronunciado Ezequiel Nunes. A materialidade e autoria delitiva 

não restaram comprovadas no caderno processual. (...) .III – 

DISPOSITIVOAnte o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e, 

consequentemente, ABSOLVO o acusado EZEQUIEL NUNES do delito 

previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, com 

fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal. (...) 3..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99935 Nr: 3292-08.2017.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDS, AMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CLÁUDIA/MT - OAB:, Jackson Sokolovski Alves - OAB:MT - 21.114

 (...)9.Defiro o pedido do Defensor Público (Referência 31) e REVOGO a 

nomeação feita na decisão proferida em 08.02.2018 (Referência 

26).Assim, considerando-se que ao advogado é assegurado o direito aos 

honorários, assim, na forma dos artigos 5º, inciso LXXIV da Constituição 

Federal e artigo 22, § 1º da Lei nº 8.906/94, CONDENO o Estado de Mato 

Grosso ao pagamento de honorários ao advogado dativo que atuou nos 

presentes apresentando defesa prévia ao réu Raimundo, Dr. Jackson 

Sokolovski Alves, OAB nº 21.114, os quais arbitro em 1 URH, a qual 

corresponde na presente data em R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis 

reais e cinquenta e um centavos). Expeça-se certidão de honorários, nos 

termos do Provimento n. 09/2007 da CGJ.10. Cientifique o Defensor Público 

de que a partir deste ato representa os dois réus denunciados nestes 

autos. 11. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102384 Nr: 1109-30.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TLCH, FDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE MARQUES RODRIGUES - 

OAB:20653/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Alimentos Vistos. 1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os 

requisitos legais. 2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 3. Arbitro 

alimentos provisórios em 62,89% do salário mínimo nacional, 

correspondente à R$ 600,00 (seiscentos reais), à míngua de maiores 

elementos a respeito da capacidade financeira da parte requerida e das 

necessidades dos autores, (...) 4. Visando otimizar a prestação 

jurisdicional, paute-se AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a ser realizada com a 
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Sra. Conciliadora. 5. Cite-se o Requerido, no endereço informado na inicial, 

e intime-se a parte autora a fim de que compareçam na audiência 

designada, acompanhados de seus procuradores, de acordo com o artigo 

695, § 4º do Código de Processo Civil. 6. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 46011 Nr: 45-05.2006.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENINSULA INTERNATIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVANILDO DE MARCHI, MARIO DE MARCHI, 

MARLENE LURDES DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16948/O, JOSÉ SILVERIO SANTANA MARIA - 

OAB:26.571, LEONARDO CESAR BANA - OAB:PR/43043, RONALDO 

MAGNO DA SILVA - OAB:MT11.164-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2006/10 (Id. 46011) Vistos. 1. Intime-se o Exequente para 

apresentar manifestação acerca de eventual prescrição no tocante aos 

avalistas. 2. Com relação ao devedor principal defiro a penhora de ativos 

financeiros – penhora on line via Sistema Bacenjud, considerando-se a 

ordem de penhorabilidade dos bens, prevista no artigo 835, CPC.(...) 3. 

Defiro o pedido de bloqueio via sistema RENAJUD a fim de averiguar a 

existência de bens em nome do executado GIVANILDO DE MARCHI. (...) 

Sendo frutífera a busca de veículos pelo sistema RENAJUD, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e remoção do(s) veículos(s) 

encontrado(s), devendo o oficial de justiça certificar, através de 

documentos, vizinhos, entre outros meios, se o(s) veículo(s), objeto(s) da 

constrição, é (são) realmente de propriedade da(s) parte(s) executada(s) 

e se encontra(m)-se em sua posse. Para o cumprimento do referido 

mandado, a parte exeqüente deve fornecer todas as informações 

necessárias para encontrar o(s) veículo(s) e o(s) executado(s), bem 

como os meios necessários para remoção do bem. 4. Intime-se.5. 

Diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000013-60.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI JUSCELINO MACHADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/07/2018 às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000014-45.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANI JUSCELINO MACHADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/07/2018 às 13:50 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000151-95.2016.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO ANTUNES FASTINELLI OAB - 937.980.911-53 

(REPRESENTANTE)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 24/07/2018, às 14:10 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000025-74.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 07/08/2018, às 13:30 

hs, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010087-35.2010.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA HARTMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FIAT S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

KAMILA DE SOUZA COUTINHO OAB - MT0010661A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010087-35.2010.8.11.0101 Exequente: 

EXEQUENTE: APARECIDA MARIA HARTMANN Executado: EXECUTADO: 

BANCO FIAT S/A Vistos. 1. Diante do bloqueio de valores por meio do 

sistema Bacenjud, intime-se a parte Requerida, na pessoa de seu 

respectivo advogado caso tenha, para conhecimento do ato e, querendo, 

embargá-lo, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº 9.099/95, em quinze 

dias. 2. Int. 3. Diligências necessárias. Cláudia, 11 de maio de 2018. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87104 Nr: 1113-72.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, MARCOS LEVI BERWIG - OAB:OAB/MT 6312-A

 Vistos.

1. Considerando a decisão proferida no HC nº 2823/2017, declaro 

encerrada a instrução processual.

2. Abram-se vista às partes para apresentarem alegações finais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

 3. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 87874 Nr: 1445-39.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmilla Evelin de Faria Sant 

Ana Cardoso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MARIA LIMA 

SILVA GOMES - OAB:12687-B/MT, Jacinto Simões - OAB:MT/2.836-A

 Vistos.

1. Analisando o feito, entendo desnecessária a oitiva dos agentes 

ambientais Federais, uma vez que já descreveram os fatos nos relatórios 

ambientais, desse modo SOLICITE-SE a devolução da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Goiania/GO, independente de cumprimento.

2. Declaro encerrada a instrução processual.

3. Abra-se vista ao Ministério Público para apresentação de memoriais, no 

prazo legal.

4. Após, intime-se o autor do fato, via DJE, para ratificar os memoriais 

apresentados (Ref. 46).

5. Com as manifestações, voltem conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 87858 Nr: 1436-77.2015.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DOMINGOS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Vistos.

1. Analisando o feito, entendo desnecessária a oitiva dos agentes 

ambientais Federais, uma vez que já descreveram os fatos nos relatórios 

ambientais, desse modo, declaro encerrada a instrução processual.

2. Intimem-se as partes para apresentação de memoriais, no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

 3. Com as manifestações, voltem conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 82407 Nr: 1600-13.2013.811.0101

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAMIR GUARNIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANEREUTON THEODORO 

MOREIRA - OAB:OAB/MT 9.667-B

 Autos n. 1600-13.2013 (Id. 82407)

Termo circunstanciado

Suposto autor do fato: NAMIR GUARNIERI

Vistos.

1. Trata-se de termo circunstanciado pela prática, em tese, do delito 

previsto no art. 50, da Lei nº 9.605/98, praticado pelo autor do fato NAMIR 

GUARNIERI.

Em audiência preliminar, a defesa suscitou a incompetência do Juízo para 

processar o feito, salientando que há a necessidade de realização de 

perícia judicial a fim de apurar a origem do incêndio que destruiu a 

propriedade do suposto autor do fato.

 No mesmo ato, o Parquet opinou pelo indeferimento do pedido, 

argumentando que o procedimento administrativo formulado pelo IBAMA 

supre a necessidade da perícia.

 Analisando o feito, entendo que com razão encontra-se o Ministério 

Público, uma vez que o instrumento de fiscalização feito pelos agentes do 

IBAMA é suficiente para constatar a existência do delito, se fazendo 

desnecessária a realização de perícia judicial.

Desse modo, AFASTO a preliminar suscitada e mantenho a como juízo 

competente o Juizado Especial Criminal desta Comarca.

2. Quanto as testemunhas arroladas na denúncia, entendo que suas 

oitivas são desnecessárias, pois são agentes do IBAMA e já relataram os 

fatos no auto de infração.

Assim, declaro encerrada a instrução processual.

3. Intimem-se as partes para apresentarem memoriais, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias.

 4. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86875 Nr: 865-89.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aymoré Crédito Financiamento Investimento 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicada, 

DETERMINANDO a expedição de ofício aos cadastros de inadimplentes 

indicados para que excluam a informação negativa constante em nome da 

parte requerente, desde que realizadas em razão dos débitos constantes 

neste processo.Encaminhem-se os autos ao conciliador para que designe 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte requerida para que compareça à 

solenidade supracitada, devidamente acompanhada por seu advogado, 

sendo que em caso de ser informada a impossibilidade de constituir 

advogado que lhe seja nomeado um dativo por este Juízo. Designada a 

audiência, INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do 

§3º, do art. 334 do CPC.As partes poderão constituir representante, por 

meio de procuração específica com poderes para negociar e transigir 

(§10, art. 334, do NCPC).Advirto as partes que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para este Magistrado para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do 

CPC).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63160 Nr: 560-81.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ageu de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da legislação em vigor, com a 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias acerca do laudo peridicial de folhas 121/129.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63488 Nr: 896-85.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação em vigor, impulsiono os autos com a finalidade 

de intimar a parte Autora para se manifestar acerca do recurso de 

apelação de folhas 116/120, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63337 Nr: 739-15.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracilda Batista Bortolamedi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsino os autos, nos termos da legislação em vigor, com a finalidade de 

intimar a Parte Autora para contrarrazoar o recurso de apelação de folhas 

123/135, no prazo legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Técnico Judiciário

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34835 Nr: 1254-73.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO FRANCISCO DURIGAN, FABIO GORRIS, 

VANDERLEI YANOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9659-B, JOSÉ VITOR PEREIRA DE CASTRO - 

OAB:11.258-A/MT

 Vistos...

 Tendo em vista que não houve a intimação do acusado José Fonseca de 

Souza, o que se deve, aparentemente, à exclusão de seu nome da capa 

dos autos, imprescindível nova designação de audiência.

Importante pontuar que a decisão de fls. 107/110 não retirou José do polo 

passivo neste processo, apenas declarou extinta a punibilidade em 

relação a um dos fatos narrados (art. 147 do CP).

 Assim, DESIGNA-SE audiência para 17/07/2018, às 13h30min.

À SECRETARIA para:

1. INSERIR o nome do acusado José Fonseca na Capa dos autos;

2. INTIMAR os acusados, testemunhas e vítimas para a referida audiência;

3. Após, conclusos para audiência.

Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33993 Nr: 413-78.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:228516/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessandro da Cruz Polveiro 

- OAB:16487/A

 Vistos...

 Considerando a ausência da testemunha Felipe, REDESINA-SE a 

audiência de instrução para o dia 10.07.2018, às 18h30min.

Nomeou-se defensor para o ato da audiência, tendo em vista a ausência 

do Defensor constituído e o fato de não ter feito pedido de redesignação 

(havendo publicação). Será intimado o acusado para ciência da ausência 

do defensor, inclusive para, querendo, indicar outro para a continuidade. 

Na ausência de requerimento, manter-se-á o nomeado.

 À SECRETARIA para:

1. INTIMAR a testemunha Felipe (mesmo endereço da testemunha Nedite) 

para a audiência acima mencionada;

2. EXPEDIR Precatória para a intimação do acusado, isso para:

a. Ciência da nova audiência;

b. Ausência do defensor constituído;

c. Necessidade de indicação de outro defensor (não querendo ou não 

podendo, será nomeado defensor).

3. INTIMAR o Defensor constituído (via DJe), isso para, querendo, 

manifestar-se sobre o atual momento processual, bem como para ciência 

da realização da audiência.

 Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28573 Nr: 1283-31.2007.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIONE PICOLOTO - Vulgo "Picoloto"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO CARMO PINTO - 

OAB:23573/MT

 Vistos...

 DEFERE-SE o pleito da defesa.

Por isso, REDESINA-SE a audiência de instrução para o dia 16.07.2018, às 

16h30min.

Assim, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a testemunha Severino Pagnussatt Filho para a referida 

audiência.

Saem os presentes intimados.

 Cumprir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80117 Nr: 1056-55.2018.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO 

GROSSO - CRO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA MORIZZO GUIMARÃES 

BRAGA - OAB:20.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que recolha a 

diligência do sr. Oficial de justiça a fim de dar cumprimento à carta 

precatória distribuída sob o código 80117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 1357-02.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ARGEMIRO RODRIGUES MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Conforme Parecer Técnico Farm/NAT nº. 0526/2018, verifica-se que o 

remédio indicado na Inicial não é abarcado pela lista do SUS, porém o 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT apontou para a substituição dele, devendo 

o autor se manifestar sobre o ponto.

Outro aspecto que se mostra relevante é a específica indicação de “perigo 

para a demora” no caso concreto.

Portanto, cabe abrir a possibilidade para o autor se manifestar.

Assim, à SECRETARIA para:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 495 de 602



1. INTIMAR a parte-autora para se manifestar sobre o ponto;

2. Após, conclusos.

Intimar.

Cumprir.

 Cotriguaçu/MT, 14 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 79739 Nr: 832-20.2018.811.0099

 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: MARIZA REGINA DAROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINA DA SILVA PAIXAO, MANOEL 

ALVES DA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Trata-se de Petição intitulada “Ação de obrigação de fazer – adjudicação 

compulsória” ajuizada por Mariza Regina Daros Negri contra Manoel Alves 

da Paixão e Severina da Silva Paixão.

Com a Inicial juntaram-se documentos.

POIS BEM.

Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, 

ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), 

RECEBE-SE a Inicial e sua emenda.

Noutro giro, observando-se o artigo 334 do CPC, DESIGNA-SE audiência 

de conciliação para o dia 11.07.2018, às 14h30min, na sala de audiências 

da Vara Única desta Comarca.

No mais, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência;

2. CITAR a parte-requerida para que tenha conhecimento do processo, 

além de INTIMÁ-LA para que compareça à audiência ACOMPANHADA de 

advogado, bem como de que, após a audiência (comparecendo ou não), 

terá o prazo de 15 dias para contestar, sendo a ela conferida a 

possibilidade de, não tendo condições, ser nomeado um Defensor;

3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo conciliação, a parte-requerida 

deve oferecer resposta (inclusive contestação) no prazo de 15 dias a 

contar da audiência (art. 335, I, do CPC), atentando-se ao previsto no art. 

344 do CPC.

Intimar.

Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 14 de maio de 2018.

 Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63135 Nr: 59-14.2014.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VALERIO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 17.529, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de petição intitulada “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO 

DECRETO-LEI Nº 911/69” ajuizada por BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL 

S/A contra ANÍSIO DOS SANTOS, devidamente qualificados nos autos.

Não houve a citação, indicando-se a morte da parte-requerida.

Juntou-se petição da autora requerendo a “desistência”.

Como não houve contestação, desnecessária a intimação (art. 485, §4º, 

do CPC).

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE a desistência pleiteada, JULGANDO-SE 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

 CONDENA-SE a parte-autora ao pagamento das custas e das despesas 

processuais, com fundamento no art. 90, “caput”, do CPC.

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 13 de março de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000038-79.2018.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LIESSE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILAINE DA ROSA VENDRAME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

requerente para Audiência de Conciliação designada para o dia 12 de 

junho de 2018 , às 14h30min (MT). COTRIGUAÇU, 15 de maio de 2018. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: RUA 

GENECI CASTANHA, S/N, CENTRO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - 

TELEFONE: (65) 35551099

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3580 Nr: 249-66.2000.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRT, CJT, CYT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAM, MTFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora, por intermédio 

de seus advogados, para no prazo legal, se manifestem conforme 

determinado na decisão de fls.626/627.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12384 Nr: 60-05.2011.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Agência de Dom Aquino-MT, 

Sérvio Túlio de Barcelos, José Arnaldo Janssen Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Scherer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A, 

Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO, novamente a parte autora, 
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por intermédio de seus advogados, para no prazo legal, se manifestem 

acerca do teor da certidão do Oficial de Justiça (fl.260).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 40493 Nr: 203-18.2016.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDIRENE SANTANA DO MONTE STEVANATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE DOM AQUINO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20901/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte autora que os autos 

encontram-se com vista para que tome ciência de seu retorno a este Juízo 

bem como do acórdão, e, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

se manifeste.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 9651 Nr: 749-54.2008.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Maria Teodoro, Ileusa Maria Silva de Assis, 

Juracy José da Silva, João Miguel da Silva, Creusa Maria da Silva Oliveira, 

Mery Nadja Rodrigues da Silva, Adriana Dias de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Helena Soares rep/ por seu 

inventariante Juracy José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Advogada dos inventariantes, Drª. Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner, para que promova os atos necessários ao regular 

processamento do feito, uma vez ter decorrido o prazo de suspensão do 

processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme requerido, nos termos 

da decisão de fls. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50049 Nr: 2194-92.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerri Adriani Soares Donizette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50542 Nr: 2450-35.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE EUGENIA DE ALMEIDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão de 

ref.19.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 54560 Nr: 739-58.2018.811.0034

 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): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ferreira de Souza 

Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 EVENTUAIS INTERESSADOS QUE POSSAM INTERVIR NO PROCESSO 

COMO LITISCONSORTE

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 739-58.2018.811.0034

 ESPÉCIE: 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 RÉ: OI S.A.

CITANDO(A, S): EVENTUAIS INTERESSADOS QUE POSSAM INTERVIR NO 

PROCESSO COMO LITISCONSORTE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 20/04/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 100.000,00

FINALIDADE: DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE EDITAL, 

especialmente os eventuais interessados que possam intervir no 

processo como litisconsorte, que por este Juízo e Secretaria da Vara 

Única, se processam os autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de OI S.A., 

conforme decisão de ref: 4, dos referidos autos que segue parcialmente 

transcrito. "(.......)"Assim, presentes os requisitos, CONCEDO a 

antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar à requerida 

que: a) TOME AS PROVIDÊNCIAS TÉCNICAS necessárias para resolver os 

problemas apontados pelos consumidores descritos na inicial, e aos 

demais consumidores que eventualmente já contrataram os serviços da OI 

S/A, bem como o melhoramento do serviço prestado ao público da cidade 

de Dom Aquino –MT, com a ampliação dos equipamentos existentes para 

atendimento dos consumidores que efetivamente contrataram seus 

serviços de internet, e de futuros consumidores, no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 3.000,00 

(três mil reais). b) Se abstenha de condicionar a contratação do Serviço 

de Comunicação Multimídia – SCM (internet banda larga) à aquisição do 

serviço de telefonia fixa (oi fixo), bem como de comercializar o Serviço de 

Comunicação Multimídia –SCM (internet banda larga) com valores distintos 

ou superiores àqueles praticados quando da contratação em conjunto ao 

serviço Telefônico Fixo comutado destinado ao uso do público em geral 

(telefone fixo), sob pena de aplicação de multa diária de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). c) Cite-se a requerida, na pessoa do seu representante legal ou 

ao procurador legalmente autorizado, para contestar a ação no prazo de 

15 (quinze) dias, consignando expressamente a advertência a que se 

refere o art. 334, segunda parte, e art. 344, ambos do NCPC, assim como 

a INTIME da decisão de antecipação dos efeitos da tutela, ora deferida, 

bem como da INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Expeça-se edital de 

citação a eventuais interessados que possam intervir no processo como 

litisconsorte, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de 

comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor, nos 

termos do artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor. Oficie-se a 

ANATEL cientificando-a acerca da distribuição da presente ação, para 

que, querendo, habilite-se como litisconsorte. Por fim, ATENTE-SE o Sr. 

Oficial de Justiça para o disposto no art. 212, §2º, do Código de Processo 

Civil. Às providências. Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Dom Aquino – MT, 23 de abril de 

2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em Substituição Legal, pelo 

presente, FICAM INTIMADOS OS EVENTUAIS INTERESSADOS QUE 

POSSAM INTERVIR NO PROCESSO COMO LITISCONSORTE, podendo 

fazê-lo no presente no prazo máximo de 30 (trinta) dias. E para que 
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cheque ao conhecimento de todos, mandou a MMª. Juíza de Direito em 

Substituição Legal, Drª. LAURA DORILÊO CÂNDIDO, que se expedisse o 

presente edital de intimação, que será afixado no lugar de costume (Atrío 

deste Fórum), desta Comarca, e será publicado no Diário da Justiça deste 

Estado, na forma da lei. Eu, Antonio dos Reis Lima Filho - Técnico 

Judiciário, digitei.

 Dom Aquino - MT, 25 de abril de 2018.

Erick Leite Ferreira

Escrivã(o) Judicial

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-41.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000157-41.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 13/06/2018 Hora: 16:00, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-11.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000159-11.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 13/06/2018 Hora: 16:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 14 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-93.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA ROCHA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000160-93.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE 

LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 13/06/2018 Hora: 16:45, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 15 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-81.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000122-81.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 06/06/2018 Hora: 13:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 15 de maio de 2018.

Comarca de Feliz Natal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-80.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL ANTUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 04/07/2018 AS 13:00 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-95.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 04/07/2018 AS 13:20 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-13.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE PUTTKAMER BOEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 04/07/2018 AS 13:40 HORAS.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34813 Nr: 928-86.2009.811.0087
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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: Edoel José Ferreira Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deumires Demossi, Dejanir Demossi, Dailor 

Demossi, Delvair Demossi, Davinir Demossi, Danis Demossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGARA HUIANE CARINHENA 

VANDONI DE MOURA - OAB:10488/MT, Rony de Abreu Munhoz - 

OAB:11.972/OAB-MT, Rubem Mauro Vandoni de Moura - 

OAB:12627/MT

 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.: 38185 Nr: 383-79.2010.811.0087

 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: Espolio de Antonio Pavan, Gladis Eulália Pavan Gessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO SINÉZIO COGHI, MARIA NEUZA LESSI 

COGHI, ADEMIR MARQUES VENTURA, NEUSA GARCIA VENTURA, Antonio 

Fernandes da Silva, Sirlene de Jesus Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielle Bueno F. Navarini - 

OAB:13.064 OAB/MT, Sirlene de Jesus Bueno - OAB:6697/MT

 Intimação da parte autora para se manifestar sobre a proposta da parte 

requerida.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31772 Nr: 364-27.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucelia Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 Intimo a parte autora através de seu advogado para que em cumprimento 

ao r. despacho de fls, 144, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem 

suas contrarazões a apelação de fls, 129/135.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 34068 Nr: 919-10.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão Correa de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan de Oliveira 

Mattos-Procurador Federal - Matr. 2778671 - OAB:133016

 PROCESSO/CÓD. Nº 34068

 Sentença

Defiro petição retro, e determino a expedição do alvará de levantamento 

eletrônico nas contas bancárias informadas, correspondente ao montante 

de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 14 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35972 Nr: 239-88.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Souza Braz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amâncio de Barros - 

OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Natan Oliveira 

Mattos-Procuradora Federal - OAB:Mat - 2778671, Procurador do 

INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 35972

 Sentença

Defiro petição retro, e determino a expedição do alvará de levantamento 

eletrônico nas contas bancárias informadas, correspondente ao montante 

de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 14 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51628 Nr: 2719-68.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 51628

 Vistos etc.

Certificadas a tempestividade (art. 1.003, §5º do NCPC), RECEBO as 

apelações retro, conforme art. 1.012, §1º, V do NCPC.

 Intime-se o apelado para, querendo, contrarrazoar as razões da apelação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, 

§2º do NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 14 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30643 Nr: 487-59.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayany Machado Correa, Hermes Vieira 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Mural - 

OAB:16783, Vlamir Marcos Grespan Junior - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:10632

 Decurso de Prazo(Manisfestações)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo de 30 (rinta) dias requerido em 

audiência pelo exequente e deferido pelo MM. Juiz as fls, 103. Intimo a 

parte autora para que no prazo de cinco (05) dias dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Guiratinga - MT, 15 de maio de 2018.

Escrivã(o)

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 11/2018-DF O Doutor AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI, 

Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Guiratinga, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, na forma da lei, 

etc... CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 004/2018, datado de 12 de 

janeiro de 2018, da lavra do Excelentíssimo Senhor Humberto Domingues 

Ferreira, Prefeito Municipal de Guiratinga-MT, que divulga os dias de 

Feriado Nacional, Estadual e Municipal, bem como de ponto facultativo no 

ano de 2018. RESOLVE: Art. 1º - SUSPENDER o expediente do Fórum 

Judicial desta Comarca de Guiratinga-MT nos dias: I – 02 de agosto de 

2018 (quinta-feira) – feriado aniversário da cidade. II– 03 deagosto de 

2018 (sexta-feira) - ponto facultativo. Art. 2º - PRORROGAR os prazos 

processuais que se iniciam ou se encerram nestes dias, para o primeiro 

dia útil subsequente. Publique-se, Registre-se, Cumpra-se, 

encaminhando-se cópia desta à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso e ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Guiratinga-MT, 15 de maio de 2018. Aroldo José Zonta Burgarelli 

Juiz de Direito Diretor do Foro.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47143 Nr: 116-46.2011.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGUES PEREIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Ante o exposto, com base no art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do 

Código Penal, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDAE de RAFAEL 

RODRIGUES PEREIRA MACIEL, quanto ao crime previsto no artigo 147, do 

Código Penal, nos termos do art. 107, VI, do Código Penal, c/c art. 61 do 

Código de Processo Penal.Nos termos do artigo 974 da CNGC, 

COMUNIQUE-SE a presente decisão aos órgãos de praxe, certificando-se 

as comunicações nos autos.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.Itaúba/MT, 04 de maio de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45317 Nr: 935-85.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2008/124

Código: 45317

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de Paulo Sergio Lopes da Silva.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado, pugnando pela extinção do feito (fls. 80).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 45279 Nr: 905-50.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚBA CARTÓRIO DE REGISTRO CÍVIL E 

TABELIONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2008/89

Código: 45279

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de Itauba Cartório de Registro Civil e Tabelionato.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado, pugnando pela extinção do feito (fls. 50/57).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38180 Nr: 13-15.2006.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SCRIPCHENCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A, Rondinelli Roberto da Cosa Urias - OAB:8.016 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 13-15.2006.811.0096

Código: 38180

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de João Scripchenco Filho.

No curso do processo, o exequente informou o adimplemento do débito 

executado na via administrativa, pugnando pela extinção do feito (fls. 

71/72).

Desse modo, tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTA a execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de 

Processo Civil.
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 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Sem honorários, pois não houve exercício de defesa pelo devedor.

 Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 86028 Nr: 2295-40.2017.811.0096

 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: ACF, VGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:19749/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, atendidas as formalidades legais, HOMOLOGO o acordo 

consignado na exordial (ref. 01), para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, fazendo de seus termos parte integrante desta sentença, bem 

como DECRETO o divórcio entre ADEMIR CARLOS FRIGERI e VILMA GRIS 

FRIGERI, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita.Oficie-se o Cartório de Registro Civil para averbação do divórcio, 

assim como para que proceda a retificação do nome da requerente, 

juntamente com cópia desta sentença.Deixo de determinar a expedição de 

termo de guarda definitiva de MATEUS FRIGERI, em razão deste ter 

atingido a maioridade durante o trâmite processual.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Itaúba/MT, 11 de 

maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78194 Nr: 347-97.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Certidão de Crédito Judicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, para determinar 

que o exequente retifique o cálculo de fl. 15, adotando como termo inicial 

dos juros de mora a data 02/02/2017.Preclusa essa decisão, e atendido o 

que determinado acima, EXPEÇA-SE requisição de pagamento em favor do 

credor.Comprovado nos autos o pagamento, CONCLUSOS para sentença 

de extinção.Sem custas. Ante a sucumbência recíproca, cada parte 

arcará com os respectivos honorários.Intimem-se.Itaúba/MT, 03 de maio de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83772 Nr: 1189-43.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DE DEUS PIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da lei 1060/50.

Outrossim, tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 07 de junho de 2018, às 16h30min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87378 Nr: 30-31.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINO VARZEA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, João Guedes Carrara - OAB:OAB/MT 14.865, Ricardo 

Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a presente exordial.

Considerando que o NCPC dispõe que “presume-se verdadeira a alegação 

de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, 

subentende-se que, à pessoa natural basta a mera alegação de 

insuficiência de recursos, sendo desnecessária a produção de provas de 

hipossuficiência financeira. A alegação presume-se verdadeira, 

admitindo-se, contudo, que cesse por prova em contrário produzida pela 

parte adversa ou em razão de investigação feita de ofício pelo juiz.

Sendo assim, considerando que a parte autora juntou declaração de 

hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos da lei 1060/50.

Outrossim, tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o 

réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, 

para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 

do CPC – dobro), se quiser.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 07 de junho de 2018, às 16h00min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87161 Nr: 3039-35.2017.811.0096
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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: ELZA MARIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a 

presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem 

um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.

 Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser.

Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para 

o dia 07 de junho de 2018, às 15h30min, apresentando o rol de 

testemunhas no prazo do artigo 407 do CPC. No ponto, a designação 

precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade 

do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que 

nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que 

respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia 

será prontamente analisada quando da audiência.

Sendo o caso, proceda o(a) diligente gestor(a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para apresentação de 

impugnação.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 84591 Nr: 1532-39.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA DE JESUS DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE 

as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casada ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76185 Nr: 793-37.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMILDA SIMPLÍCIO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O, Gessica Lorca Strapazzon - OAB:20249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Processo nº 793-37.2017.811.0096 (Código 76185)

Vistos.

Diante da petição de Ref. 65, REVOGO a nomeação da defensora dativa 

Dra. Géssica Lorca Satrapazzon (Ref. 61).

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, tenho por bem nomear o douto advogado Dr. CILSO PEREIRA 

DOS SANTOS, como defensor dativo, a fim de que represente a 

requerente durante o trâmite processual.

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para promover a defesa da parte reclamante.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88491 Nr: 708-46.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR JOSE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. Determino 

que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.Após, INTIMEM-SE 

as partes acerca da perícia agendada, quando poderão, no prazo de 05 

(cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico (cuja intimação pessoal 

é dispensável), se ainda não indicados.ENCAMINHEM-SE os 

quesitos.Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.Após a realização 

da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao 

Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da 

presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do 

CJF. OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora 

e, se casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para 

o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos. Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a 

Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos termos da 

inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 1013-35.2015.811.0096

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MEURI KELI GOMES CRONEMBAUER, 

Cpf: 04034754141, Rg: 2779309-5, Filiação: Celso Cronembauer e 

Revelina Gomes, data de nascimento: 29/10/1997, brasileiro(a), natural de 

Itaúba-MT, convivente, do lar, Telefone 66 9637-5016. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 
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incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, ante a perda superveniente de interesse de agir, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e sem honorários.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Itaúba/MT,12demaio de 2017.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rafael Augusto Ramires 

Nunes Ormond, digitei.

Itaúba, 12 de março de 2018

Iolanda Valcléria Alves de Anhaia Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75903 Nr: 690-30.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 Martins dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de 

sentença, para determinar que a execução prossiga com base no valor de 

R$ 19.554,61 (dezenove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e 

sessenta e um centavos), conforme cálculos em anexo.Sem custas.Tendo 

em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os respectivos 

honorários.Preclusa essa decisão, EXPEÇA-SE a competente requisição 

de pagamento.INTIMEM-SE.Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89068 Nr: 1058-34.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALINE DAIANE DUARTE DRACHLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDIR LIMA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1058-34.2018.811.0096 (89068)

 Vistos.

1 – Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

2 - Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II).

3 – Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de 

conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às 

partes a formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem 

como, dos envolvidos.

Assim sendo, com supedâneo no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

determino que seja designada audiência de conciliação, conforme pauta 

do (a) conciliador (a) deste juízo.

4 – Cite-se e intime-se a parte ré e intime-se ainda a parte autora a fim de 

que compareçam à audiência de conciliação a ser designada.

5 - Na audiência de conciliação, se não houver acordo, poderá o Réu 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da audiência de conciliação.

6 - Para melhor análise de pleito de regularização de guarda, INTIME-SE a 

Equipe Multidisciplinar deste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

realize estudo Psicossocial no endereço da requerente.

 7 - Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do CPC.

8 – Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88675 Nr: 788-10.2018.811.0096

 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: ANDRESSA CRISTINA ROVANI DEFACIO, SILAS 

ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ROVANI, VALQUIRIA FERNADES 

MILDEBERG ROVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 788-10.2018.811.0096

Código: 88675

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

 No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em trazer as 

documentações que comprovasse sua condição de carência de recursos 

que alega na petição inicial, não bastando o simples tópico justificando o 

deferimento da assistência judiciária gratuita.

 É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual (existência 

de bens e pagamento de carta consorcial) evidenciam a falta dos 

pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do que alega 

a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Assim, intime-se a parte requerente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, juntando documentos que comprovem a 

hipossuficiência alegada, ou, não havendo comprovação de 

hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, sob pena de ser 

cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 03 de maio.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88956 Nr: 989-02.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 LORCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto.

 Determino que a Secretaria de Vara NOMEIE perito judicial, que servirá 

independentemente de compromisso. Desde já, FIXO os honorários 

periciais no importe de R$ 300,00 (trezentos reais). Observando que a 

perícia deverá ser agendada pela Secretaria de Vara.

Após, INTIMEM-SE as partes acerca da perícia agendada, quando 

poderão, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente técnico 

(cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados.

ENCAMINHEM-SE os quesitos.

Apresentado o resultado da perícia, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos autos.

Após a realização da perícia, nada requerido pelas partes, REQUISITE-SE 

pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato Grosso 

(anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” da 

Resolução n° 541/2007 do CJF.

 OFICIE-SE à APS de Colíder-MT para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhe informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se 

casado ou em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o 
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que deverá a Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos 

autos.

 Tendo em vista o teor do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, 

deixo de designar audiência de conciliação/mediação.

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, oportunidade em que manifestará sobre o laudo médico.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70595 Nr: 839-31.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOZO GOTARDO & GOTARDO LTDA, 

EDNILSON MORAIS CARDOZO, CLECI GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Execução Fiscal nº 839-31.2012.811.0096 (Código 70595)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 Executado: Cardozo Gotardo & Gotardo LTDA

Vistos.

Ante o petitório de ref. 07, verifico que foram colacionados aos autos 

Certidão de Dívida Ativa - CDA de pessoa diversa do processo. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos CDA atualizado em nome do executado.

Após, conclusos para análise dos pedidos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87026 Nr: 2952-79.2017.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1289-95.2017.811.0096 (Código 87026)

Requerente: Celice Konecheff

 Requerido: Albano Bachmann

Vistos.

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, proceder à 

entrega do valor das custas de transferência do veículo para autora; traga 

o veículo (Uno Evo Flex 2011/2012) até este município para que a autora 

possa proceder junto ao DETRAN a vistoria obrigatória do veículo, a fim de 

que seja autorizada a sua transferência para o nome da requerente e, 

após, indique o nome, bem como endereço e documentos pessoais, com 

as devidas cópias, para quem o veículo deva ser transferido.

Caso não haja pagamento e o cumprimento das demais obrigações, 

façam-me os autos conclusos para análise dos outros pedidos.

Além do mais, caso reste infrutífera a citação da parte requerida, intime-se 

a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo 

endereço.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81440 Nr: 138-94.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 138-94.2017.811.0096 (Código 81440)

Requerente: Sueli Ribeiro

 Requerido: Instituo Nacional do Seguro Social

Vistos.

Analisando com acuidade os autos, verifico que a parte autora colacionou 

junto à exordial certidão de nascimento ilegível (ref. 01 – fls. 16).

Assim sendo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte ao processo cópia legível do r. documento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70383 Nr: 645-31.2012.811.0096

 AÇÃO: Anulação e Substituição de Títulos ao Portador->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  C o n t e n c i o s a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. VINHA & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Henrique Ferreira Pinho 

- OAB:19.182-A, Héber Amilcar de Sá Stábile - OAB:3283-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, Capítulo 

VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono estes autos ao setor competente, com 

a finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Requerente, via DJE, 

para no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79387 Nr: 928-15.2016.811.0096

 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: MVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O

 Processo nº 928-15.2016.811.0096 (Código 79387)

Autor: Maria Vilane França

Requerido: Josema Sebastião Caetano

Vistos.

Considerando que os patronos das partes saíram devidamente intimados 

da audiência realizada às ref. 51, para apresentarem as alegações finais, 

contudo deixaram transcorre in albis o prazo, sem a devida manifestação, 

INTIME-SE pessoalmente as partes, a iniciar pelo autor, para no prazo de 

05 (cinco) dias apresentar memoriais escritos nos autos.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79721 Nr: 1143-88.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 
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DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1143-88.2016.811.0096 (Código 79721)

Exequente: Município de Itaúba/MT

Executado: J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A

Vistos etc.

(...)

A execução fiscal visa à cobrança de um título executivo extrajudicial o 

qual, pela sua natureza, não dá lugar para a prolação de uma sentença de 

mérito, diferente da ação de conhecimento, que ao final será proferida 

decisão de mérito, seja pela procedência ou improcedência.

Assim sendo, não tendo identidade de partes e sendo diverso o pedido e 

causa de pedir, inexiste a alegada litispendência.

 Ademais, não há que se falar em suspensão da execução fiscal por 

qualquer outro motivo, vez que ausente o requisito do artigo 38 da Lei n° 

6.830/80, pois não se verifica nos autos depósito do valor do débito 

monetariamente corrigido ou outra garantia do juízo.

 Com esses fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade, para 

determinar o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do 

crédito.

Todavia DETERMINO a reunião das execuções fiscais propostas pelo 

município de Itaúba/MT em face de J MALUCELLI CONSTRUTORA DE 

OBRAS S/A, visando à economia processual e a possibilidade de 

existência de decisões conflitantes (processos código 80244 80241 e 

79721).

INTIMEM-SE as partes da presente decisão.

Itaúba-MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80241 Nr: 1435-73.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1435-73.2016.811.0096 (Código 80241)

Exequente: Município de Itaúba/MT

Executado: J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A

Vistos etc.

(...)

A execução fiscal visa à cobrança de um título executivo extrajudicial o 

qual, pela sua natureza, não dá lugar para a prolação de uma sentença de 

mérito, diferente da ação de conhecimento, que ao final será proferida 

decisão de mérito, seja pela procedência ou improcedência.

Assim sendo, não tendo identidade de partes e sendo diverso o pedido e 

causa de pedir, inexiste a alegada litispendência.

 Ademais, não há que se falar em suspensão da execução fiscal por 

qualquer outro motivo, vez que ausente o requisito do artigo 38 da Lei n° 

6.830/80, pois não se verifica nos autos depósito do valor do débito 

monetariamente corrigido ou outra garantia do juízo.

 Com esses fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade, para 

determinar o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do 

crédito.

Todavia DETERMINO a reunião das execuções fiscais propostas pelo 

município de Itaúba/MT em face de J MALUCELLI CONSTRUTORA DE 

OBRAS S/A, visando à economia processual e a possibilidade de 

existência de decisões conflitantes (processos código 80244 80241 e 

79721).

INTIMEM-SE as partes da presente decisão.

Itaúba-MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 80244 Nr: 1437-43.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1437-43.2016.811.0096 (Código 80244)

Exequente: Município de Itaúba/MT

Executado: J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A

Vistos etc.

(...)

A execução fiscal visa à cobrança de um título executivo extrajudicial o 

qual, pela sua natureza, não dá lugar para a prolação de uma sentença de 

mérito, diferente da ação de conhecimento, que ao final será proferida 

decisão de mérito, seja pela procedência ou improcedência.

Assim sendo, não tendo identidade de partes e sendo diverso o pedido e 

causa de pedir, inexiste a alegada litispendência.

 Ademais, não há que se falar em suspensão da execução fiscal por 

qualquer outro motivo, vez que ausente o requisito do artigo 38 da Lei n° 

6.830/80, pois não se verifica nos autos depósito do valor do débito 

monetariamente corrigido ou outra garantia do juízo.

 Com esses fundamentos, REJEITO a exceção de pré-executividade, para 

determinar o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do 

crédito.

Todavia DETERMINO a reunião das execuções fiscais propostas pelo 

município de Itaúba/MT em face de J MALUCELLI CONSTRUTORA DE 

OBRAS S/A, visando à economia processual e a possibilidade de 

existência de decisões conflitantes (processos código 80244 80241 e 

79721).

INTIMEM-SE as partes da presente decisão.

Itaúba-MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77638 Nr: 133-09.2016.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU-BMG, BANCO PANAMERICANO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:12613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A, Leandro Gonzales - OAB:224244

 Autos n° 133-09.2016.811.0096 (Código 77638)

Autor: Maura Madalena da Silva

Réu: Banco Itauu-BMG e Banco Panamericano S/A

Visto.

Verifico que assiste razão a parte autora, razão pela qual defiro o 

requerimento para desarquivamento do mesmo (r. 41).

Compulsando os autos, verifico que o requerido Banco Panamericano S/A 

até o presente momento não fora citado, assim intime-se e cite-se o r. nos 

termos da decisão de ref. 04.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76777 Nr: 1054-02.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SOARES BARBOSA, JOAO SOARES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:22100

 Autos n° 1054-02.2015.811.0096 (Código 76777)
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Exequente: Cooperativa de Crédito de Libre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grssense-Sicredi Norte/MT

Executado: João Soares Barbosa

 Vistos.

Considerando que no mandado de ref. 15 os executados manifestaram o 

desejo de serem representados pela Defensoria Pública, o qual não fora 

analisado até o presente momento, razão pela qual o faço agora.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear a douta advogada Dra. Amanda Augusta Bottega, a 

fim de que represente os executados João Soares Barbosa e Sergio 

Soares Barbosa durante o trâmite processual.

 Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada, no valor de 02 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Após, conclusos.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76492 Nr: 931-04.2015.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MASSARO REBUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ZANON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Processo nº 931-04.2015.811.0096 (Código 76492)

Requerente: Rosane Massaro Rebussi

 Requerido: Raimundo Zanon

Vistos.

Considerando que as partes se manifestaram quanto ao pedido de 

especificação de provas, designo a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 28/06/2018, às 09h30, por ausência de vaga anterior na pauta.

Intimem-se as partes, os advogados, e as testemunhas.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83971 Nr: 1289-95.2017.811.0096

 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): ALDECIR KONECHEFF - ME, ALDECIR 

KONECHEFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1289-95.2017.811.0096 (Código 83971)

Exequente: Estado de Mato Grosso

 Executado: Aldecir Konecheff

Vistos.

DEFIRO parcialmente o petitório de ref. 14.

Diligencie-se no endereço do executado a fim de que seja identificado o 

administrador provisório de seu espólio.

Após, CITE-O, devendo informar a existência de eventual processo de 

inventário, bem como o juízo ou serventia em que o mesmo se encontra 

tramitando e, se for o caso, o número de eventual processo judicial, bem 

como a qualificação do inventariante.

Alfim, indefiro o pedido de arresto dos imóveis registrados em nome do 

executado nesta Comarca, uma vez que sua morte não configura a 

hipótese prevista no artigo 7, inciso II, da Lei nº 6.830/80 a ensejar o 

arresto de bens, em virtude de não se tratar de executado sem domicílio 

ou de devedor se ocultando para não ser encontrado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 11 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75927 Nr: 699-89.2015.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCILENE DA SILVA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA - OAB:3508-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 699-89.2015.811.0096

Código: 75927

Vistos.

Preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC, RECEBO o pedido de 

cumprimento de sentença. INTIME-SE a requerida para que apresente 

impugnação no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a estes próprios 

autos.

II - Se não apresentada impugnação ou caso concorde com o cálculo 

apresentado, CERTIFIQUE-SE e, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no art. 

100,CF/88, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 

Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao pagamento 

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 ,NCPC).

III – Se apresentada impugnação, MANIFESTE-SE o exequente, no prazo 

de 10 (dez) dias, fazendo-me os autos CONCLUSOS na sequência.

IV - FIXO os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, na forma 

do artigo 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser pagos em observância ao 

art.23, Lei 8.906/94.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77300 Nr: 5-86.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVINO HELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Plens - OAB:5.603

 Autos n° 5-86.2016.811.0096 (Código 77300)

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executado: Levino Heller

Vistos.

Cumpra-se integralmente a última decisão exarada nos autos à ref. 04.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 85900 Nr: 2206-17.2017.811.0096
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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: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (Espólio), OSCAR 

FERREIRA BRODA, SYLVIA FERREIRA (Espólio), MARIA AMÉLIA 

FERREIRA, Espólio de.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MAUES COSTA RIBEIRO, PATRICIA 

SALES LINS MAUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2206-17.2017.811.0096 (Código 85900)

Requerente: Maria Amélia Ferreira e outros

Requerido: João Maues Costa Ribeiro

Vistos etc.

A parte autora pugnou em sua inicial pugnou pelo recolhimento das custas 

no final do processo.

Nos termos do artigo 456 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, “taxa judiciária, as custas judicias 

e as 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”.

Analisando os autos, tenho que não restou demonstrada a alegada 

impossibilidade para o recolhimento das custas processuais neste 

momento, vez que os documentos juntados pela parte autora não se 

permitem auferir toda a sua receita.

 Assim, INTIME-SE a requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a 

emenda da inicial, comprovando a alegada hipossuficiência momentânea, 

sob pena de indeferimento do pedido.

Decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87011 Nr: 2944-05.2017.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2944-05.2017.811.0096 (Código 87011)

Embargante: Valdemir Pereira

Embargado: Simone Moreira de Morais

Vistos.

Considerando a natureza da demanda, DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87213 Nr: 3062-78.2017.811.0096

 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: ALADOS, MSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:22371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 3062-78.2017.811.0096 (Código 87213)

Requerente: Ana Lúcia Alves de Oliveira Souza e Marcelo Souza Silva

Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial.

Processe-se em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita requerido pelas partes.

Considerando que a causa envolve interesse de incapaz INTIME-SE o 

Ministério Público para que se manifeste, na forma do artigo 178, inciso II, 

do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73454 Nr: 966-95.2014.811.0096

 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: SLRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 966-95.2014.811.0096 (Código 73454)

Requerente: Sandra Lúcia Rodrigues Camargo

 Requerido: Erico Trindade Brito

Vistos.

Ante o teor das certidões de ref. 38 e 39, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento 

ao feito, apresentando o endereço atualizado do requerido, sob pena de 

extinção anômala do processo, bem como para que, no mesmo prazo, 

constitua novo patrono nos autos, ou informe a impossibilidade de 

constituir, ocasião em que será nomeado um advogado dativo, com a 

finalidade de representar no presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75171 Nr: 397-60.2015.811.0096

 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): RAIMUNDO ZANON, ENGENHARIA E 

COMERCIO GOVIC LTDA, ANTONIO LIMA GALADINOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamara Guimaraes Rosario 

Pinheiro - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, Valéria Aparecida Castilho de Oliveira - OAB:17770-B 

MT

 Processo nº 397-60.2015.811.0096 (75171)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Antonio Lima Galadinoc

Vistos.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta por Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso em face do réu Antonio Lima Galadinoc, dando-o como 

incurso nas sanções do art. 12, pela prática das infrações descritas nos 

artigos 9, 10 e 11, incisos I e II, todos da Lei nº 8.429/92.

Às ref. 37, o representante do Ministério Público pugnou pela extinção da 

presente ação pela litispendência entre estes autos e os autos de código 

nº 75170.
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É breve relato. Decido.

Há óbice intransponível ao prosseguimento dos autos e ao subsequente 

julgamento do mérito, consistente na configuração da litispendência.

Considerando que já existe outro feito com as mesmas partes, pedido e 

causa de pedir (código 75170), resta caracterizada a litispendência.

Insta consignar que o reconhecimento da litispendência visa impedir a 

reprodução de causa idêntica, de modo que a extinção do feito proposto 

posteriormente é medida que se impõe.

 Ressalta-se, outrossim, que a presente ação foi proposta após a 

distribuição da ação nº 395-90.2015.811.0096 (código 75170).

Por todo o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolver o mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Diligencie-se a Secretaria no sentido de proceder a juntada da carta 

precatória expedida às ref. 10.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos 

procedendo às baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75813 Nr: 648-78.2015.811.0096

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAELI FONSECA DE SOUZA - 

OAB:16582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 648-78.2015.811.0096 (Código 75813)

Vistos.

Cuida-se de “Execução de Honorários Advocatícios” movida por Mikaeli 

Fonseca de Souza contra a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso 

buscando, em síntese, a prestação jurisdicional.

Devidamente citado, o executado à Ref. 21, concordou com o valor 

apresentado pelo exequente, requerendo o pagamento da execução dos 

honorários advocatícios nos moldes do artigo 535, § 3º, II, do CPC.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Assim, considerando que o executado concordou com os valores 

apresentados pela exequente, HOMOLOGO totalizando a importância de 

R$ 11.998,56 (onze mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e 

seis centavos).

Assim, EXPEÇA-SE o respectivo precatório, observando-se o disposto no 

art. 100,CF/88, encaminhando-se ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal 

de Justiça. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, proceda-se ao 

pagamento 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 ,NCPC).

Com o levantamento dos valores, INTIME-SE a parte requerente para 

pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio 

interpretado como quitação integral.

Por fim, voltem-me conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79964 Nr: 1299-76.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1299-76.2016.811.0096

Código: 79964

Vistos.

Considerando o transcurso de prazo superior ao requerido na petição de 

Ref. 32, determino a intimação do exequente para informar se o executado 

efetuou o pagamento da dívida.

Após, conclusos.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70978 Nr: 260-49.2013.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VONALDO BENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Autos n° 260-49.2013.811.0096 (Código 70978)

Vistos.

Considerando a certidão de Ref. 04 e, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear a douta 

advogada Dra. Simoni Rezende de Paula, a fim de que represente o réu 

Vonaldo Bento da Silva.

 Arbitro honorários advocatícios a causídica nomeada no patamar de 03 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor da 

defensora dativa, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar alegações finais, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76294 Nr: 862-69.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonei Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo nº: 862-89.2015.811.0096 (Código 76294)

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

à Ref. 23.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 14/06/2018 às 14h30min, DETERMINANDO a intimação da 

defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial para 

comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se necessário, 

fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o item 7.3.5 da 

CNGC.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

INTIMEM-SE.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77189 Nr: 1176-15.2015.811.0096

 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: CS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19981-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Processo nº: 1176-15.2015.811.0096

Código: 77189

Vistos.

 Considerando que o requerido foi citado por edital (Ref. 65), e não se 

manifestou nos autos (Ref. 67), decreto-lhe a sua revelia.

Considerando a decisão de Ref. 48, nomeio como curador especial o 

advogado atuante nesta comarca, Dr. Antonio Calzolari, nos termos do 

artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

 Abra-se vista ao curador nomeado, para manifestação, no prazo legal.

Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83030 Nr: 875-97.2017.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS, EDUARDO RIBEIRO DOS 

SANTOS, TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e AUTORIZO o 

requerente a promover o levantamento dos valores referente à rescisão 

de contrato de trabalho da falecida, junto a Prefeitura Municipal de 

Itaúba/MT. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento 

do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem 

custas processuais, em razão do deferimento dos benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos da Lei nº 1.060/50.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.Às 

providências.Itaúba/MT, 08 de março de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76052 Nr: 735-34.2015.811.0096

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FRANCISCO TENNROLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 735-34.2015.811.0096 (Código 76052)

Requerente: Claudino Francisco Tennroller

Requerido: Este Juízo

Vistos.

(...)

 É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 O parecer ministerial merece acolhimento, pois compulsando detidamente 

os autos, verifica-se que às ref. 01 – fls. 54/63, o pleito já fora analisado e 

inclusive cumprido, tendo assim sido restituído o caminhão ao requerente. 

No mais, embora tenha sido constatado algumas avarias nos bens, o 

depositário se manteve silente, bem como o autor, estando o presente 

feito “estagnado” desde a sua instauração, vez que este em nada se 

manifestou, assim considerando ter transcorrido mais de 09 (nove) anos 

desde a propositura desta ação, a prescrição penal e cível se encarregou 

de extirpar qualquer pretensão em que se poderia adotar acerca dos fatos 

em questão.

Como bem leciona o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“As condições da ação devem ser analisadas no momento do julgamento 

da demanda, e não no da sua propositura. Significa dizer que, presentes 

as condições da ação no momento de propositura, se por fato 

superveniente desaparecer uma delas, será caso de extinção por 

carência superveniente de ação.” (Manual de Direito Processual Civil, 2ª 

edição, Ed. Método, São Paulo, 2010, p.470).

 Assim, ante a perda do objeto da demanda, 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, VI, CPC.

 Sem custas.

P.R.I.C.

 Ciência ao MPE.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 43420 Nr: 298-71.2007.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIO JOSÉ ANDRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTEMBERG ESTEVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2007/32

Código: 43420

Vistos.

Cuida-se de execução de sentença em relação ao acordo homologado às 

fls. 132.

Às fls. 141, o exequente informou a satisfação da dívida pelo executado, 

pugnando pela extinção do processo e baixa da penhora virtual do 

veículo.

DECIDO.

Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação imposta no título 

judicial, JULGO EXTINTA a execução, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Proceda-se o levantamento da penhora, se houver, com as cautelas de 

praxe.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32386 Nr: 925-78.2013.811.0027

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Espigão Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso do 

Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fonseca Araujo - 
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OAB:11.779/MS, Natalia Feitosa Beltrão de Morais - OAB:13355/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte embargante, para que efetue, no prazo de 

5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

483,53 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e e três centavos), 

conforme folhas 87. 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 e incluir o valor devido. O sistema vai gerar 

o boleto. Após a efetivação do recolhimento, deverá a guia (paga) ser 

encaminhada aos cuidados da central de arrecadação e arquivamento do 

Fórum da Comarca de Itiquira/MT, para que a mesma seja juntada nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 3144-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Martins Pereira, Carlos Junior Marques 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que o denunciado Carlos Junior informou não haver 

condições de constituir um defensor, nomeie-se a Sra. Gestora um dos 

nobres advogados militantes nesta comarca, para que proceda com a 

defesa do denunciado.

Outrossim, considerando que a denunciada Jéssica Martins Pereira 

informou possuir advogado, intime-a para que o constitua nos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de que apresente sua defesa preliminar, 

advertindo-a que não fazendo no prazo concedido, será nomeado um 

advogado dativo atuante nesta comarca para que a faça, o que determino 

desde logo.

Por fim, informo que nesta data prestei informações ao HC 

1004307-70.2018.8.11.0000, conforme extrato em anexo.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 08 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30885 Nr: 725-08.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Soares Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, em cumprimento 

ao que dispõe o art. 450 da CNGC-Foro Judicial impulsiono estes autos 

para intimar o Réu, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, indique conta bancária em nome do beneficiário (Réu) ou seu 

advogado, desde que a procuração outorgada a este esteja em 

consonância com o que dispõe o art. 105 do CPC e do art. 5º, § 2º do 

Estatuto da OAB.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52846 Nr: 3144-25.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jessica Martins Pereira, Carlos Junior Marques 

Evangelista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu Carlos Junior Marques Evangelista, no prazo 

legal.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 8113 Nr: 350-54.2006.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Letice da Silva Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos da Silva Borges - 

OAB:8039-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - OAB:OAB/MT 3.691

 Vistos.

Considerando que a parte exequente retificou os cálculos (fls. 274/276) 

em cumprimento da sentença proferida nos autos do processo de 

embargos à execução n.º 594-65.2015.811.0047 - Cód. 36009 (fls. 

266/268), ainda, que a parte executada devidamente intimada permaneceu 

inerte (fls. 283), HOMOLOGO os cálculos de fls. 274/276 dos autos.

 No mais, DETERMINO que seja expedido Precatório Requisitório, em favor 

da parte autora, bem como a Requisição de Pequeno Valor - RPV, em 

favor do advogado, fazendo-se consignar os valores mencionados no 

cálculo de fls. 274/276 dos autos, encaminhando-se ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região, nos termos da Resolução Presi 32.

 Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA à parte exequente.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13692 Nr: 701-85.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Balbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Dalvo de Oliveira Junior - 

OAB:9.459, João Paulo Carvalho Feitosa - OAB:10.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.Sem custas, nos termos da Lei Estadual 

7.603/2001.INTIMEM-SE as partes.Certificado o trânsito em julgado, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.Publique-se. Registre-se. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35701 Nr: 454-31.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otília Patricio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio de Almeida Teixeira 

- OAB:OAB/MT 15.073

 Vistos.
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Compulsando os autos verifica-se que a parte embargante apresentou 

recurso de apelação às fls. 54/56 dos autos.

Assim, primeiramente, DETERMINO que a Secretaria tome as providências 

pertinentes no sentido de cancelar o andamento de certidão de trânsito em 

julgado lançada às fls. 57 dos autos.

Na sequência, considerando a interposição do recurso, com fundamento 

no artigo 1.010, § 1°, do CPC, DETERMINO a intimação da parte embargada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso 

interposto.

Apresentada as contrarrazões ou decorrido o prazo, fato que deverá ser 

certificado nos autos, com fundamento no § 3°, do art. 1.010, do CPC, 

DETERMINO a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 

1ª Região para análise do recurso.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 15362 Nr: 1176-07.2011.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otília Patricio Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:OAB/MT 15.073, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a sentença proferida nos autos do processo de 

embargos à execução n.º 454-31.2015.811.0047 – Cód. 35701 (apenso) 

encontra-se pendente de trânsito em julgado, tendo em vista a 

interposição de recurso por parte da autarquia embargante, DETERMINO 

que a Secretaria tome as providências pertinentes no sentido de remover 

os documentos acostados às fls. 180/193 dos autos, providenciando-se a 

entrega da petição de fls. 192/193 ao advogado subscritor, mediante 

termo de entrega.

No mais, DETERMINO que o presente feito permaneça aguardando o 

desfecho do processo apenso.

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30223 Nr: 27-39.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juracy Maria Leopodina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:8969-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o teor dos ofícios da Coordenadoria de Execução Judicial 

(COREJ) do TRF da 1ª Região, acostados às fls. 218 e 231 dos autos, 

noticiando o efetivo pagamento das RPVs e/ou precatório e, ainda, que a 

parte autora informou os dados bancários necessários para expedição de 

alvará mediante no sistema de depósito judiciais –SISCONDJ -, DEFIRO o 

requerimento formulado para o fim de DETERMINAR a expedição dos 

competentes alvarás de liberação, fazendo-se consignar os dados 

informados na petição de fls. 233/234 dos autos.

Após, INTIME-SE, pessoalmente, a parte autora acerca da expedição de 

alvarás para levantamento do valor que lhe é devido.

Considerando que a procuração constante dos autos possui cláusula 

específica de outorga de poderes para receber valores e dar quitação, 

AUTORIZO a retirada dos alvarás por seu procurador, devendo PRESTAR 

CONTAS dos valores pertencentes à parte autora, no prazo de 30 (trinta) 

dias, a partir do efetivo levantamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, VOLVAM-ME os autos 

conclusos.

INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34865 Nr: 82-82.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONINO MARTINS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que eventual acolhimento dos Embargos de Declaração 

interposto poderá implicar modificação da decisão embargada (efeitos 

infringentes), INTIME-SE a parte embargada através de seus advogados, 

via DJE, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do art. 

1.023, § 2º, do CPC.

Havendo manifestação da parte Embargada, ou transcorrido in albis o 

quinquídio legal, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME conclusos.

INTIME-SE a parte embargada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35077 Nr: 160-76.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Execução Contra a Fazenda Pública promovida por RAINÉRIO 

ESPÍNDOLA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, mais especificamente os documentos de fls. 

58/59, constata-se informação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso do efetivo pagamento do débito executado. 

Intimada, a parte exequente permaneceu inerte (fls. 63).

 Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme se extrai às fls. 58/59 dos autos, a pretensão da parte 

exequente foi satisfeita, devendo ser considerada sua inércia forma tácita 

de concordância com o valor recebido. Desta feita, a extinção do 

processo é a medida que se impõe, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

INTIMEM-SE as partes.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35079 Nr: 162-46.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rainério Espíndola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

Cuida-se de Execução Contra a Fazenda Pública promovida por RAINÉRIO 

ESPÍNDOLA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

Compulsando os autos, mais especificamente os documentos de fls. 

59/60, constata-se informação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, dando conta do efetivo pagamento do débito 

executado. Devidamente intimada, a parte exequente permaneceu inerte 

(fls. 64).

 Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Fundamento e decido.

De fato, tendo havido pagamento integral do débito pela parte executada, 

conforme informado às fls. 59/60 dos autos, a pretensão da parte 

exequente foi satisfeita, devendo sua inércia ser considerada forma tácita 

de concordância com o valor recebido. Desta feita, a extinção do 

processo é a medida que se impõe, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 

925, ambos do CPC. In verbis:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita; (...)”

“Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, consoante regra ínsita no artigo 924, inciso II, do Código 

Processual Civil.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual 7.603/2001.

INTIMEM-SE as partes.

Certificado o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias, nos termos do art. 5º e seguintes do Provimento nº 

12/2017-CGJ.

Publique-se. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48300 Nr: 1023-27.2018.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A BARROS MECANICA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Tendo em vista que a petição inicial foi instruída com cópia do título 

executivo extrajudicial, além do recolhimento das despesas de ingresso, 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC).Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º, CPC). (...) Por 

fim, registre-se que, independentemente de nova ordem judicial, mediante 

o recolhimento das respectivas taxas, o exequente poderá requerer 

diretamente à Serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 828, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código 

de Processo Civil.Expedida a certidão, caberá ao exequente providenciar 

as averbações e comunicações necessárias, comprovando 

posteriormente nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

nulidade, sem prejuízo de eventual responsabilização.Determino que todas 

as publicações sejam realizadas em nome do procurador indicado na 

inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 11 de maio de 2018.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 40147 Nr: 2964-43.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DA SILVA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mullena Cristina Martins dos 

Santos - OAB:21.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 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:

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para SUSPENDER os efeitos 

da decisão concessiva da cautelar de arresto no feito em apenso (autos 

nº 726-17.2018.811.0048, Código 42807), até ulterior deliberação deste 

juízo.Fica desde já, terminantemente PROIBIDA A VENDA E/OU QUALQUER 

ESPÉCIE DE COMERCIALIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DO SOJA OBJETO 

DA AÇÃO EM APENSO, figurando os embargados ARLY CABRAL e 

ARLINDO CABRAL na condição como fiéis depositários, devendo assinar 

o competente termo.Citem-se os embargados para, querendo, ofertarem 

contestação, indicando as provas que pretendem produzirem. Conste do 

mandado que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela embargante, bem como INTIMEM 

– SE para que façam provas da caução oferecida aos autos da Cautelar 

de Arresto.Após, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. De Jaciara/MT para Juscimeira/MT, 04 de 

maio de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39898 Nr: 2879-57.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO EVANGELISTA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI. - 

OAB:19871/MT, VIVIANI MANTOVANI CARRENHO - OAB:8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42615 Nr: 657-82.2018.811.0048

 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: NOEL FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 33415 Nr: 1882-11.2016.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINIZ PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:

 “3.1. Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, na AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, para conceder os benefícios da aposentadoria por invalidez 

à parte autora, DINIZ PEREIRA PINTO, indicada e qualificada na petição 

inicial, nos termos do artigo 48, § 1º, da Lei nº. 8.213/91, correspondente a 

100% (cem por cento) do salário de benefício, bem como o abono anual 

previsto no artigo 40, da mesma lei, a partir de 14/06/2009, observada a 

prescrição quinquenal contada retroativamente da data do ajuizamento da 

demanda; e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.3.7. Tópico 

síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): DINIZ PEREIRA PINTO; b) 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 

100% (cem por cento) do salário benefício; d) data de início do benefício – 

DIB: 03/03/2017 (data da citação); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular 

pelo INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do 

INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) 

dias."4. Permanece, no mais, como está lançada a sentença. Retifique-se 

o registro da sentença, anotando-se a alteração.5. Publique -se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 27 de abril de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42940 Nr: 774-73.2018.811.0048

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLY NAVES DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Verifica-se nos autos o pedido de assistência judiciária que o 

requerente acima qualificado apresentou, declarando na exordial não ter 

condições de pagar as despesas processuais, para obter a (...)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”.(...)NÃO-COMPROVAÇÃO 

DO ESTADO DE POBREZA LEGAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. A 

assistência judiciária deve ser concedida a quem dela fizer jus, mediante 

comprovação da necessidade, não bastando a simples afirmação, de 

acordo com a norma constitucional. Não havendo nos autos prova de que 

o autor não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio 

ou de sua família, há que ser indeferida a sua pretensão. V. V.: A Lei de 

Regência condiciona a concessão de justiça gratuita às pessoas físicas 

mediante a simples afirmação por parte do pretendente de ser pobre no 

sentido legal, podendo tal benefício ser concedido em qualquer fase 

processual”. (TJ-MG; AGIN 1.0024.07.757685-8/0011; Belo Horizonte; 

Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua)3. Isto posto, 

INDEFIRO o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, 

caput, da Lei nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena 

de extinção do processo.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42938 Nr: 773-88.2018.811.0048

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Verifica-se nos autos o pedido de assistência judiciária que a 

requerente acima qualificada apresentou, declarando na exordial não ter 

condições de pagar as despesas processuais, para obter a benesse 

neste auto de Produção Antecipada de Prova de Exibição de 

Documentos.É o singelo relatório. Decido.(...)afirmação, de acordo com a 

norma constitucional. Não havendo nos autos prova de que o autor não 

pode arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua 

família, há que ser indeferida a sua pretensão. V. V.: A Lei de Regência 

condiciona a concessão de justiça gratuita às pessoas físicas mediante a 

simples afirmação por parte do pretendente de ser pobre no sentido legal, 

podendo tal benefício ser concedido em qualquer fase processual”. 

(TJ-MG; AGIN 1.0024.07.757685-8/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua)3. Isto posto, INDEFIRO o 

benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5.º, caput, da Lei 

nº. 1.060/50 e do insculpido no art. 5.º, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal, devendo a parte requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, procedendo ao devido preparo do feito, sob pena de 

extinção do processo.4. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz 

de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-41.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA MARCELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Requerente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

14/06/2018 Hora: 14:20 , 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. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestora 

Judiciária - Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-26.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BERNARDO GARDEZ (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: 14/06/2018 Hora: 14:40 , 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. Lucilene Soares Paniago Mascarenhas Gestora 

Judiciária - Aut. Provimento. 56/2007-CGJ
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Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68395 Nr: 453-20.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49834 Nr: 370-77.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DE AGUIAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66360 Nr: 915-11.2015.811.0109

 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: ELIAS ILÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 146 e seguintes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43345 Nr: 770-33.2007.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ADEMIR BLANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 Vistos em correição.Considerando a declinação da nomeação (fl. 125) e 

por não ser possível a nomeação da Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. 

LANEREUTON THEODORO MOREIRA, para representar o denunciado 

Milton Ademir Blank.Fixo honorários advocatícios em 04 URH, 

considerando que a instrução processual já está encerrada.Nos termos 

do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o 

munus público não caberão os privilégios processuais garantidos aos 

Defensores Públicos.Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do 

mencionado provimento, para fins de conhecimento e advertência ao 

advogado nomeado(...). Assim, o descumprimento dessas obrigações 

importará na substituição do Defensor Dativo e na perda do direito à 

remuneração, com devolução de eventual valor recebido, devidamente 

corrigido, sem prejuízo das sanções administrativas, penais e 

disciplinares.Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.INTIME-SE o 

advogado nomeado para requerer o que for de direito e oferecer 

alegações finais em forma de memoriais.Após, façam-se os autos 

conclusos.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 14 de 

maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64899 Nr: 176-38.2015.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADANM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consoante ao petitório às (fls.70/71), defiro o requerimento.

EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com 

sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo 

Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida para a 

Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, INTIME-SE a parte Exequente para 

pugnar o que entender de direito para o andamento do feito, no prazo de 

10 (dez) dias, sob as penas da lei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75201 Nr: 494-16.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Verifica-se nos autos que foi designado perícia médica (fl. 25v).

Destarte, em razão da impossibilidade de ação do perito nomeado 

anteriormente, NOMEIO novo perito judicial na pessoa do DR. WALMIR 

MUNIZ NANTES, devendo a parte autora comparecer até o Laboratório 

LABCLIN, para realização da perícia, a qual fica designada para o dia 21 

de junho de 2018.

 INTIME-SE pessoalmente a requerente para que no prazo de 05 (cinco) 

dias informe se compareceu no dia designado, para consulta com o perito 

designado.

Ainda, oficie-se o perito, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se 

realizou a perícia da requerente JANETE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA 

LIMA, caso tenha realizado, junte o respectivo laudo aos autos, no mesmo 

prazo acima determinado.

Após, conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72966 Nr: 1220-24.2017.811.0109

 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: ANTONIO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 12-15.2011.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76186 Nr: 1101-29.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEURI DE FRANÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHIMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.RECEBO a inicial em todos os seus termos.Trata-se 

de ação previdenciária pleiteando o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença, em sede de tutela de urgência de caráter antecipatório e, 

ao final, a conversão em aposentadoria por invalidez movida por NEURI DE 

FRANÇA PEREIRA em detrimento do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS.(...).INTIME-SE a parte autora para comparecer no local, dia e horário 

designados pelo expert para se submeter ao exame pericial. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67745 Nr: 154-43.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIUTON CEZAR VOIEVODA, LUIZ HENRIQUE 

OCZKOVISK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72251 Nr: 828-84.2017.811.0109

 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: DENILTON CLEITON DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72153 Nr: 770-81.2017.811.0109

 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: Luiz Henrique de Souza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reitora da Universidade do Estado de Mato 

Grosso - UNEMAT, Prof. Dra. Ana Maria Di Renzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de Mandado de Segurança interposto por 

Luiz Henrique de Souza Alves em face de UNEMAT – Universidade 

Estadual de Mato Grosso, almejando determinação judicial para compelir a 

requerida a efetuar sua matrícula no curso superior de agronomia, tendo 

em vista aprovação no vestibular. Em manifestação às fl. 63, o Ministério 

Público requereu que seja reconhecida a incompetência deste juízo, tendo 

em vista que a sede da Universidade é na comarca de Cárceres/MT, não 

deverá ser julgado o mandado de segurança impetrado.É a síntese do 

necessário.DECIDO.Em análise ao que consta nos autos, verifica-se o 

mandado de segurança interposto é de competência da Justiça Estadual; 

no entanto, o que se analisa é o local onde deverá tramitar a respectiva 

ação.Neste diapasão, cito o julgado abaixo(...)Assim, mesmo diante das 

razões de direito elaboradas, contrasta-se a incompetência absoluta deste 

Juízo para apreciar o feito, uma vez que o suposto ato coator fora 

praticado pela Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, cuja 

sede está localizada na Comarca de Cáceres-MT.Nesta hipótese, pois, a 

ação mandamental deve ser processada e julgada por uma das Varas da 

Comarca de Cáceres, onde está localizado o domicílio legal da autoridade 

impetrada, conforme o previsto no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 

319/2008, bem como entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso.Desse modo, declino da competência e, decorrido o prazo 

recursal, determino a remessa dos autos para a Comarca de Cáceres/MT 

para que lá seja distribuído a uma das Varas Cíveis 

competentes.Proceda-se o cartório as devidas baixas, inclusive na 

d is t r ibu ição ,  com as  anotações  de  praxe . In t imem-se . 

Cumpra-se.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 32783 Nr: 1998-77.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VÍTOR VIOLA RODRIGUES, ROQUE 

WILLIANS VIOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10.937, Irineu Roveda Junior - OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:12113/MT, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 -SENTENÇA-

Visto em correição.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE 

MARCELÂNDIA/MT em face de TRANSPORTE NORTE MARINGA LTDA.

À fl. 124, a representante legal do exequente veio aos autos informar que 

o executado efetuou o pagamento integral do acordo celebrado.

Desse modo, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, nos termos 

dos artigos 924, II do Código de Processo Civil.

Condeno a executada nas custas judiciais.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.
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Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74584 Nr: 38-66.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de ação ajuizada sob o rito ordinário por 

IGOR SOUSA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS, com pedido de antecipação de tutela para que seja determinada a 

implantação imediata do benefício assistencial de prestação continuada- 

LOAS, no montante correspondente a 100% (cem por cento) do salário do 

benefício.Em síntese, afirma portador de doenças denominadas “dor 

lombar baixa CID M54.5, Dorsopatia deformante não especificada CID 

M43.9, deformidade congênitas da coluna vertebral CID Q67.5, síndrome 

de mal formação congênita hipercrescimento precoce CID Q67.5, outros 

transtornos no cristalino CID H27.8, cegueira de um olho e visão subnormal 

em outro CID H54.1, causando-lhe incapacidade, bem como, não ter 

nenhuma fonte de renda e nem condições físicas para exercer qualquer 

atividade laborativa.Aduz que entrou com pedido administrativo – NB 

7020522883, contudo, foi indeferido (fl.47), sob justificativa de que “não 

atende ao critério de deficiência para acesso a o bpc”.Assim, pugna pela 

concessão do benefício LOAS, já que não possui condições de 

desempenhar atividades laborativas, não mantendo outros meios de 

manter sua própria subsistência. Às fls.48 dos autos, a análise do pleito 

antecipatório foi postergada para depois da realização da perícia médica. 

Quesitos pelo juízo às fls. 48-v/50.Parte autora formulou quesitos à 

fl.20.Laudos juntados às fls. 53/54 e 58/65, dos autos.É a síntese do 

necessário. DECIDO.(...) 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, 

14 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75592 Nr: 743-64.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Raimundo Kappes, MARCOS LUCIANO KAPPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LAERTE GIOCONDO, PAULO CESAR 

GIOCONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES, ADVOGADA, RESIDENTE E DOMICILIADA NESTA CIDADE 

- OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, 

promovido por MÁRIO RAIMUNDO KAPPES, neste ato representado por 

Marcos Luciano Kappes, em face de JOÃO LAERTE GIOCONDO e PAULO 

CÉSAR GIOCONDO, com intuito de recebimento do crédito no valor de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), referente à última parcela do contrato de 

compra e venda de um trator, o qual se encontra descrito à fl.08.

(...)Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem que sejam localizados os 

executados ou encontrados bens penhoráveis, determino o arquivamento 

dos autos.Caso haja pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) 

dias, ficando ciente que a inércia implicará em presunção de quitação e 

extinção da execução.Atente-se a secretária para que as publicações 

sejam feitas ao profissional com indicação às fls. 09.Quanto ao pedido de 

justiça gratuita, postergo a análise do pedido após a juntada da declaração 

de hipossuficiência necessária. Em tempo, antes do cumprimento das 

determinações acima, quanto à citação dos executados, intime-se a parte 

autora para que no prazo de 05 (cinco) dias regularize seu pedido de 

assistência judiciária gratuita.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45391 Nr: 1142-45.2008.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA DANTAS, JAIR FERREIRA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA SANTOS DE SOUZA 

DORNELLES - OAB:13906-B

 Diante de todo o exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o 

acusado ADRIANO SILVA DANTAS, qualificado na denúncia, como 

incurso nas penas do art. 155, § 4º, IV do Código Penal c.c. o art. 71 do 

CP.Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico 

do art. 68 do Código Penal: a) culpabilidade – aqui compreendida como 

grau de reprovabilidade do agente por sua conduta - está evidenciada em 

grau médio, normal ao tipo em comento ; b) possui bons antecedentes; c) 

não há elementos mais concretos para avaliar a sua conduta social; d) 

quanto à personalidade, não há elementos mais concretos para avaliá-la; 

e) motivos do crime são os normais à espécie; f) as circunstâncias do 

crime não lhe são favoráveis, uma vez agiu durante o repouso noturno, 

momento em que o nível de vigilância dos cidadãos é diminuído; g) não há 

consequências extrapenais relevantes; h) o comportamento da vítima em 

nada provocou ou contribuiu para a ação delitiva. (...).Condeno o réu em 

custas processuais, cuja cobrança eu suspendo.Após o trânsito em 

julgado deste decisum (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), lance-se o 

nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao Cartório Eleitoral desta 

comarca, informando a suspensão dos direitos políticos do 

condenado.Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado.Expeça-se 

g u i a  d e  e x e c u ç ã o  d e f i n i t i v a . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65187 Nr: 354-84.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Quanto ao crime de receptação, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO CONSTANTE NA DENÚNCIA E CONDENO o réu IGOR 

SOUZA nas sanções do art. 180 do CP.Passo a dosar a 

pena.Considerando o previsto no art. 59 do CP, denoto que a 

culpabilidade, circunstâncias, motivos, consequências do delito são as 

normais à espécia. (...)Aplicada à substituição prevista no art. 44 do CP, 

prejudicada a análise do sursis penal (Art. 77 do CP), razão pela qual 

deixo de proceder a suspensão da pena.Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de danos causados pelo crime, porque ausente comprovação 

de danos. (art. 387, IV, do CPP).Concedo o direito do réu de recorrer em 

liberdade. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, o 

qual suspendo com fulcro no art. 12 da Lei 1.060/50.Intime-se o acusado, 

seu defensor nomeado e o Representante do Ministério Público da 

prolação desta sentença, com fulcro no art. 370, § 4 c/c art. 392, II, ambos 

do CPP.Após o trânsito em julgado da sentença penal de mérito, adotem-se 

as seguintes providências finais:a) Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a suspensão dos direitos 

políticos do condenado pelo tempo da condenação, com fulcro no art. 15, 

III, da CF;c) Expeça-se guia de execução definitiva;d) Venham os autos 

conclusos para designação de audiência admonitória.Autorizo a 

expedição de certidão de honorários. Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se, Decorrido o prazo para eventual recurso, certifique-se, após 

arquivem-se com as cautelas de praxe.Marcelândia/MT, 14 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69866 Nr: 1231-87.2016.811.0109

 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: NOEMIA DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871/MS

 -SENTENÇA-

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudice, proposto por 

NOEMIA DA SILVA RAMOS e BANCO ITAÚ BMG Consignado S/A, com 

proposito de saldar o débito e extinguir a presente ação.

Destarte, verifica-se que os celebrantes são pessoas maiores e capazes, 

desnecessária a oitiva para retificação dos termos acordados.

É o breve relatório

 DECIDO.

Conforme consta, as partes celebrantes formularam acordo para 

adimplemento do débito e a respectiva extinção da ação.

 Considerando os termos do acordo extrajudice realizado (fl.66/67), bem 

como o comprovante de cumprimento do respectivo, à fl.68-v, homologo-o, 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a benesse da Justiça Gratuita (fl.26).

Desnecessário o decurso de prazo recursal, ARQUIVEM-SE, mediante as 

baixas e cautela.

P.R.I.C.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43181 Nr: 610-08.2007.811.0109

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR MACHADO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIO CELSO BECKMANN - 

OAB:9004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o EMBARGADO para que no prazo de 

10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69116 Nr: 761-56.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS 

LTDA - ME, CNPJ: 07869184000170. 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: 28/07/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MADEMINAS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 201516523, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2015516523/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/12/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 549.447,40

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76187 Nr: 1102-14.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CARMELITA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHIMIDT - 

OAB:16178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Cuida-se de Ação para Concessão de Benefício 

Previdenciário de Pensão por Morte proposta por Maria Carmelita Borges 

da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alegando em resumo, que a autora 

conviva em união estável com o ‘de cujus’ Sr. José Soares da Silva, que 

veio a falecer em 16/08/2017.Devido ao falecimento de seu esposo a 

autora administrativamente tentou obter a concessão de pensão por 

morte, porém, tal beneficio não foi concedido tendo em vista que a 

requerente não comprovou o recebimento da ajuda financeira do 

instituidor.Desta forma, requer ao final a procedência dos pedidos e o 

estabelecimento do beneficio da pensão por morte, bem como pagar as 

parcelas vencidas desde a data do respectivo vencimento acrescidas de 

juros legais moratórios.Vieram-me os autos conclusos.(...)Diante disso, 

INDEFIRO por ora o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo em 

vista que não estão devidamente preenchidos os requisitos legais e 

necessários, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.CITE-SE 

a parte ré para, querendo, contestar a ação (335, III, do Código de 

Processo Civil). Desde logo, com fundamento do art. 438, II, do CPC, 

REQUISITO as cópias de todos os procedimentos administrativos 

correspondentes ao pedido de pensão por morte postulado pela parte 

autora. Por fim, demostrada a hipossuficiência da autora, assim como a 

sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do 

sustento próprio e de sua família, DEFIRO a gratuidade da Justiça, nos 

moldes do art. 98 do CPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Após, 

voltem os autos conclusos.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75787 Nr: 878-76.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DE FRANÇA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. FRANCISCO JOSE DA COSTA, já qualificado nos 

autos e representado por advogado constituído, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

contra o ANTONIO RODRIGUES DE FRANÇA FILHO, neste Juízo, 

sustentando, em síntese:Em suma, aduz o requente que no dia 11/04/2018 

se dirigiu até a Delegacia de Policia desta urbe, a fim de protocolizar ofício 

informativo, para sua surpresa foi convidado a esclarecer acerca de fatos 

que o requerido havia informando junto à mesma delegacia, diante disso, 

lhe foi mostrado um cópia de contrato de compra e venda de direito de 

posse de imóvel rural, no entanto o requerente alega o desconhecimento 

deste documento, bem como, afirma que seus dados que constam no 

referido contrato estão errados, alegando ainda, não conhecer o 
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requerido, que não é possuidor de área de terra, nunca recebeu qualquer 

quantia, principalmente a informada pelo requerido para aquisição do 

imóvel de R$ 920,000 (novecentos e vinte mil reais), que não estava na 

Cidade de Barra do Garça/MT no dia informando pelo requerido que as 

partes assinaram o referido contrato, o requerente não reconhece como 

sendo sua a assinatura lançada no contrato, por fim, relata o requerente 

que nunca foi no município de Aragarças/Go, onde consta no contrato que 

foi celebrado o registro.(...)Por todo exposto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela.Defiro o pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, caput, do Código de 

Processo Civil.CITE-SE o requerido para contestar a demanda, devendo 

constar as advertências dos artigos 335, III e 336, bem como dos artigos 

344 e 345 do CPC. Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez 

que a parte autora manifestou seu desinteresse na solenidade.Após, 

havendo contestação, vista a parte autora para impugná-la no prazo 

legal.Em seguida, voltem os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Marcelândia-MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47376 Nr: 1162-02.2009.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Ex positis, considerando a ordem de preferência para recebimento, e, 

havendo nexo causal entre o pedido e as provas que o guarnecem, 

considerando a possibilidade de recebimento dos valores em dinheiro, 

defiro a PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Nº 0001571-80.2006.8.110109 

- cód. 38607. Todavia, determino que a penhora seja feita no limite do 

crédito executado, sendo: R$ 40.388,22 (quarenta mil trezentos e oitenta e 

oito reais e vinte e dois centavos).Intime-se/Oficie-se com URGÊNCIA a 

requerida indicada à fl.85 (Swiss RE corporate solutions Brasil Seguros), 

sendo esta a acordante responsável pela realização do pagamento, 

informando-a que deverá, sendo possível, efetuar a reserva do valor 

acima citado, ficando a reserva restrita e depositada em conta única, 

vinculada a estes autos (2009/147- cód. 47376).Caso a empresa 

devedora (Swiss RE corporate solutions Brasil Seguros) do executado 

informe que já cumpriu o acordo celebrado, comprovando, por 

conseguinte a impossibilidade de acatamento da presente decisão, 

imediatamente, à secretaria para que, proceda a intimação do exequente 

para que cumpra à determinação à fl.83. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Intimem-se.Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75944 Nr: 966-17.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MF, FKFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da certidão de fl. 13, INTIME-SE a parte autora para emendar a 

inicial, pagando as devidas custas ou requerendo o beneficio da justiça 

gratuita, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

Marcelândia-MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74639 Nr: 2091-54.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, WESLEY DA 

SILVA CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos em correição.

Consubstanciado na manifestação de fl. 78v DEFIRO o pedido do Ministério 

Público no que tange ao desmembramento do feito em relação ao réu 

Wesley da Silva Cabral, nos termos do artigo 80 do Código de Processo 

Penal, já que o mesmo encontra-se solto conforme decisão de fls. 34/37.

 DETERMINO a Secretaria a realização do DESMEMBRAMENTO dos autos 

em relação ao réu Wesley da Silva Cabral.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46431 Nr: 218-97.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA DIAS DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Encaminhem-se os autos para a Central de Arrecadação e Arquivamento 

a fim de cobrar as custas judiciais, devendo os autos serem arquivados 

como processo judicial, transformando-se em processo administrativo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 47645 Nr: 1428-86.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVA AGROFLORESTAL LTDA., JOACY 

CAMILO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA SQUILLACE - 

OAB:4992-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da manifestação de fl. 31, DEFIRO o requerimento do Ministério 

Público, no que tange ao pedido de conversão dos alimentos gravídicos 

em pensão alimentícia, bem como a designação de audiência de 

conciliação.

Destarte, designo audiência de conciliação para data de 13 DE JUNHO DE 

2018, ÀS 17h10min.

INTIMEM-SE as partes para comparecerem em audiência designada, sob 

as penas da lei.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67064 Nr: 1202-71.2015.811.0109

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDA INEZ VALERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELITA VALERIO DA FONSECA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo César Barbosa dos 

Santos - OAB:11688-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE MARCONI MARIO 

- OAB:18.812-B

 Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de CELITA VALÉRIO DA 

FONSECA, em virtude de ser portadora retardamento mental grave c/c 

déficit locomotor- CID 10- F 72.1, conforme laudo médico (fl.20) e, nomeio 

DEFINITIVAMENTE a sua sobrinha LINDA INEZ VALÉRIO DA SILVA, 

devidamente qualificada nos autos como curadora da interditanda, que 

não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou 

de quaisquer natureza pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. 

Os valores recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e bem estar da interdita. Lavre-se o 

termo de curatela, constando às restrições acima. Cumpra-se o disposto 

nos arts. 755, § 3º e 759, § 2º do CPC, publiquem-se os editais. 

Inscreva-se a sentença no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Intime-se a 

curadora para compromisso, em cujo termo deverão constar as restrições 

supra, todas referentes à proibição de alienações ou onerações de 

quaisquer bens do interdito, sem autorização judicial.Em tempo, arbitro em 

favor do advogado nomeado à fl.15, o valor equivalente a 08 URH, 

considerando a tabela de honorários da OAB/MT. Porquanto, EXPEÇAM-SE 

as certidões de honorários advocatícios para os advogados dativos 

nomeados à fl. 15 e 47. Sem custas e honorários, em virtude do disposto 

na lei 1.060/50.Decorrido o prazo para eventual recurso, certifique-se, 

após, com as baixas e cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Marcelândia/MT, 15 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67876 Nr: 218-53.2016.811.0109

 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: GABRIELA SELES DE CARVALHO

 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 

GABRIELE SELES DE CARVALHO, 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 requerente 

para pugnar o que entender de direito. Quitado o débito, AO ARQUIVO, 

com as baixas de estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.Marcelândia/MT, 15 de maio de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69502 Nr: 1005-82.2016.811.0109

 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: OZENIR SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

CONDENAR a demandada a conceder o benefício de auxílio-doença para a 

demandante pelo prazo de 01 ano, devendo, após o esgotamento do 

prazo, agendar perícia com a demandante. Sobre o valor retroativo, que 

compreende o período da data do indeferimento do benefício até a 

implantação determinada em caráter antecipatório, deverá incidir correção 

monetária pelo INPC a partir do vencimento de cada parcela, bem como 

juros, desde a citação (Súmula 204 do STJ), com a aplicação do 

percentual incidente sobre a caderneta de poupança sobre estes (art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997).Sobre o pedido de conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, JULGO-O 

IMPROCEDENTE.CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 15% apenas sobre as parcelas vencidas, nos 

termos do art. 85, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil.ISENTO a parte 

demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo 

quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro 

de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal, 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.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. Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67516 Nr: 30-60.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dhyovani Garcia Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELITON REZENDE DE JESUS - 

OAB:21781/0

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido constante na denúncia para 

o fim de CONDENAR o réu DHYOVANI GARCIA LEAL pela prática do delito 

previsto no artigo 155, §4º, II, do CP.Atento ao princípio constitucional da 

individualização da pena passo a dosar a sanção penal.A pena prevista é 

de reclusão de 02 a 08 anos e multa.Analisando as circunstâncias do art. 

59 do CP, denoto que a culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade da 

conduta do réu, deve ser tratada com mais rigor, pois ele abusou da 

confiança que tinha na loja; no entanto, esta circunstância já está sendo 

utilizada para incidir a qualificadora do delito, por este motivo, deixo de 

valorá-la. (...) Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, 

o qual suspendo com fulcro no art. 12 da Lei 1.060/50.Intime-se o 

acusado, seu defensor nomeado e o Representante do Ministério Público 

da prolação desta sentença, com fulcro no art. 370, § 4 c/c art. 392, II, 

ambos do CPP.Após o trânsito em julgado da sentença penal de mérito, 

adotem-se as seguintes providências finais:a) Lance-se o nome do réu no 

rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE para que proceda a suspensão dos 

direitos políticos do condenado pelo tempo da condenação, com fulcro no 

art. 15, III, da CF;c) Determino que o Cartório deste juízo criminal expeça 

carta de sentença com remessa ao juízo das execuções penais, a fim de 

ser viabilizada a execução da pena, nos termos do art. 105 da Lei de 

Execuções Penais;d) Venham os autos conclusos para designação de 

audiência admonitória.Publique-se, Registre-se e Intimem-se, 

observando-se que as vítimas deverão ser intimadas, na forma disposta 

pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Em tempo, tendo em vista a nomeação de 

advogado dativo para representar e defender os interesses do réu (fl.47), 

expeça-se a respectiva certidão em favor do causídico para fins de 

recebimento, a qual retifico, para atribuir neste o valor correspondente a 

10 URH, conforme estabelece a tabela da OAB/MT.Marcelândia/MT, 15 de 

maio de 2018.Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62049 Nr: 741-70.2013.811.0109

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LEMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando que houve o cumprimento da sentença, arquivem-se os 

autos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71534 Nr: 426-03.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVA DANTAS, BRUNO CEZAR 

CAMPANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido constante na 

denúncia para o fim de CONDENAR o réu ADRIANO SILVA DANTAS pela 

prática do delito previsto nos artigo 155, § 1º e 4º, inciso I, do Código 

Penal.E, após minuciosa análise aos documentos e provas que instruem a 

presente ação penal, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo 

Penal, para ABSOLVER o réu BRUNO CEZAR CAMPANINI.Atento ao 

princípio constitucional da individualização da pena passo a dosar a 

sanção penal.Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, denoto que a 

culpabilidade, que é o juízo de reprovabilidade das condutas do réu 

Adriano, deve ser tratada com mais rigor, pois, cometeu o crime no 

adiantado das horas durante o repouso, atitude que demonstra a conduta 

sorrateira com que dolosamente agiram para concluir e satisfazerem seu 

intento (furto); no entanto, esta circunstância já está sendo utilizada para 

incidir a majorante do delito, por este motivo, deixo de 

valorá-la(...).Decorrido o prazo para eventual recurso, com o trânsito em 

julgado da presente sentença penal, adotem-se as seguintes providências 

finais:a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;b) Oficie-se ao TRE 

para que proceda a suspensão dos direitos políticos do condenado pelo 

tempo da condenação, com fulcro no art. 15, III, da CF;c) Determino que o 

Cartório deste juízo criminal expeça carta de sentença, a fim de ser 

viabilizada a execução da pena, nos termos do art. 105 da Lei de 

Execuções Penais;d) Venham os autos conclusos para designação de 

audiência admonitória.Publique-se, Registre-se e Intimem-se, 

observando-se que as vítimas deverão ser intimadas, na forma disposta 

pelo § 2º, do art. 201 do CPP.Marcelândia/MT, 15 de maio de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 64719 Nr: 73-31.2015.811.0109

 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): Nilda Silva Gazziero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 -SENTENÇA-

Vistos em correção.

Trata-se de termo circunstanciado de ocorrência, promovida pelo 

Ministério Público para apurar a prática do crime previsto no artigo 46, 

parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, perpetrado em tese por NILDA SILVA 

GAZZIERO.

Às fls. 107, ocorreu audiência preliminar, onde o Ministério Público pugnou 

pela extinção de punibilidade do réu, em face da ocorrência da prescrição, 

bem como a remessa de cópias do feito para analise da composiçãocivil.

É a síntese do necessário.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

O presente termo foi interposto para apuração da prática delitiva descrita 

nos 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98. A prescrição da pretensão 

punitiva ocorre em 04 anos neste caso, uma vez que a pena máxima é 

igual a 01 ano de detenção.

No presente caso, foi realizada audiência preliminar na data de 04 de abril 

de 2018 e o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade pela 

prescrição punitiva, com a concordância da defesa.

Verifica-se nos autos que, da ocorrência do fato 06/10/2014 até a 

presente data, já se transcorreram mais de 03 (três) anos, sem que 

houvesse causa de interrupção da prescrição, no entanto a prescrição 

ocorre com 04 anos neste caso.

Considerando a pauta de audiência deste Juízo, que está cheia até 

outubro, não tendo como realizar a instrução processual, e o fato de que, 

caso condenada, a indiciada, por ser primária, não pegaria a pena máxima 

e ocorreria a prescrição da pretensão punitiva retroativa, DECLARO A 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE da indiciada NILDA SILVA GAZZIERO, pelo 

crime descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n°. 9.605/1998 pela 

prescrição antecipada.

Defiro o pedido do parquet no tange a remessa de cópias do feito para 

analise da composição civil.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, mediante as baixas e 

anotações de praxe.

Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72505 Nr: 973-43.2017.811.0109

 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): FORTUNATO BORIN NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Vistos em correição.

Audiência de instrução e julgamento será realizada na data de 08/08 às 

14h. Partes já intimadas na audiência de conciliação. Deverá o denunciado 

apresentar defesa antes ou durante a audiência agendada, levando as 

suas testemunhas para o Juízo independentemente de intimação, ou a 

solicitar com 05 dias de antecedência da audiência. Intime-se o 

denunciado.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 11 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37033 Nr: 1583-94.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RAFAEL BALSANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VÍTOR VIOLA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Consubstanciado a manifestação da parte requerida às fls. 67/69, onde 

pugna pela prescrição intercorrente, alegando ter ocorrido mais de 09 

(nove) anos, sem que houvesse qualquer tipo de diligência por parte do 

credor/exequente visando dar prosseguimento ao feito, INDEFIRO o pedido 

do requerido, considerando que, nos termos do artigo 1.056 do Código de 
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Processo Civil, o prazo prescricional inicia-se da entrada em vigor do Novo 

CPC, ou seja, em março de 2016, portanto transcorreu pouco mais de 02 

(dois) anos, não caracterizando assim a prescrição intercorrente, 

conforme pleiteada.

 No entanto, Intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 10 

(dez) dias, dar prosseguimento à demanda, sob pena de extinção.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 37271 Nr: 1750-14.2006.811.0109

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR GAZZIERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO VÍTOR VIOLA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição.

Consubstanciado a manifestação da parte requerida às fls. 77/79, onde 

pugna pela prescrição intercorrente, alegando ter ocorrido mais de 09 

(nove) anos, sem que houvesse qualquer tipo de diligência por parte do 

credor/exequente visando dar prosseguimento ao feito, INDEFIRO o pedido 

do requerido, considerando que, nos termos do artigo 1.056 do Código de 

Processo Civil, o prazo prescricional inicia-se da entrada em vigor do Novo 

CPC, ou seja, em março de 2016, portanto transcorreu pouco mais de 02 

(dois) anos, não caracterizando assim a prescrição intercorrente, 

conforme pleiteada.

 No entanto, Intime-se a parte autora pessoalmente, para no prazo de 10 

(dez) dias, dar prosseguimento à demanda, sob pena de extinção.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Marcelândia/MT, 14 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51868 Nr: 16-75.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16-75.2013.811.0111

 Código nº 51868

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Nelson Wiechorquievicz

Vistos em correição.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

do devedor.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 08 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30366 Nr: 820-19.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Posto Matupá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isabel Aparecida Carreira, RAMIRO CARREIRA, 

Beatriz Carreira, DIOGENES CARREIRA, KARINA CARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Processo nº 820-119.2008.811.0111 (Código 30366)

Classe – Assunto: Monitória

Requerente: Auto Posto Matupá (MT)

Requerido: Isabel Aparecida Carreira e Outros

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.139), intime-se a parte 

requerente para manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 894-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO CARVALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA 

DENÚNCIA, e o faço para:1.CONDENAR o acusado ROMÁRIO CARVALHO 

DA SILVA, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, (por quatro vezes), na forma do art. 70 do Código Penal e art. 

180, “caput” do Código Penal na forma do art. 69 do Código 

Penal;2.ABSOLVER o acusado ROMÁRIO CARVALHO DA SILVA, da 

prática do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 

10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo 

Penal;3.DESCLASSIFICAR o delito previsto no art. 213, § 1º, do Código 

Penal, para a contravenção penal tipificada no art. 65 da Lei nº 3.688/1941 

e, por conseguinte CONDENAR o acusado nas sanções do art. 65 da Lei 

nº 3.688/1941.(,....).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 27692 Nr: 2176-20.2006.811.0111

 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: Francidalva Conceição da Silva Souza, TFdSS, RNdSS, 

LFdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 27692

Processo nº 2176-20.2006.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária
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Requerente(s): Francidalva Conceição da Silva Souza

Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

Vistos em correição.

Defiro o pedido ministerial de fls. 182, na forma requerida.

Para isso, intimem-se as partes para apresentarem as provas que 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 23 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71771 Nr: 3534-34.2017.811.0111

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB, CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES E 

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E 

PREFEITURAS MUNICIPAIS - CSPM, FEDERAÇÃO SINDICAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT, 

FEDERAÇÃO DOS SINDICATOS DE SERVIDORES E FUNCIONARIOS 

PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIS 

E PREFEITURAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIAO 

NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL – UNSP 

/SINDICATO NACIONAL, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MT, 

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINDIMED/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:OAB-MT 3.565-B

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para manifestar 

sobre a contestação apresentada nos autos (ref. 9), no prazo legal.

Regina Matos Davi - Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29992 Nr: 452-10.2008.811.0111

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores Rodrigues Amorim, ADEMILSON 

RODRIGUES DE AMORIM, Lindaura Rodrigues de Amorim, ANTONIO 

EDILSON RODRIGUES DE AMORIM, CRISTINA RODRIGUES AMORIM, 

MIRIAM RODRIGUES DE AMORIM, GRA, RCRdA, JULIA RODRIGUES 

AMORIM, JULIO RODRIGUES AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO JESUS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora, para providenciar o 

pagamento das guias, para retirada dos Formais de Partilha na secretaria 

da Vara Única.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51089 Nr: 982-72.2012.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS LUCIANO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO BALBINOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Certifico e dou fé que restou infrutífera a Penhora "online" via Sistema 

BacenJud.

Diante do exposto e conforme autorizada pelos termos do art. 203 § 4º do 

NCPC, ABRO VISTA ao exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50105 Nr: 1579-75.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernanda de Freitas Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO BALBINOT, DOMINGOS 

LUCIANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DE FREITAS ROSA 

- OAB:9.028-B/MT, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 Certifico e dou fé que restou infrutífera a Penhora "online" via Sistema 

BacenJud.

Diante do exposto e conforme autorizada pelos termos do art. 203 § 4º do 

NCPC, ABRO VISTA ao exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que de direito.

Regina Matos Davi

Gestora Judiciária Substituta

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74550 Nr: 1268-40.2018.811.0111

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Este Juízo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MATUPA

VARA ÚNICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS JURADOS

TEMPORADA DE JURI DO ANO DE 2018

A Doutora Suelen Barizon, MMª Juíza de Direito da Vara Única e 

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Matupá, Estado de Mato 

Grosso, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quando o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem que foi procedido ao sorteio dos 25 (vinte e cinco) Jurados e 07 

(sete) Suplentes que comporão o Conselho de Sentença para Julgamentos 

pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, a realizar-se nos dias 07 de junho e 

27 de agosto de 2018, bem como outras datas a serem designadas 

oportunamente, com início às 08h00min horas no Plenário do Tribunal do 

Júri, cujos nomes são os seguintes:

 JURADOS:

1. MARILENE ALVES PESSOA JÚNIOR

 2. RONALDO MATIAS NEKEL

3. CARLOS EDUARDO LU DE CASTRO

4. RAQUEL VAZ RIBEIRO

5. JANARA DE SOUSA SOARES TUSSI

6. MARIZA GONÇALVES DA SILVA

7. LOUREUNALDO GABRIEL DE AMORIM

8. ELIDIANA AMANCIO DA SILVA

9. JAQUELINE ULICELIA ALVES DA SILVA

10. VALDECI GONÇALVES BARBOSA

11. ROSENI KOPSEL PEREIRA

12. REGINA DE JESUS VIEIRA

 13. JAIRESON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

14. CIRLENE LUIZ DA SILVA LUZ

15. ROSELAINE RAFAELA DA SILVA

16. TEREZINHA MARTINS DA SILVA

 17. DENISE RODRIGUES DA SILVA

18. CLÉIA MENDES DOS SANTOS

19. JULIANA APARECIDA DA SILVA

20. GRACIETE ALVES DE SOUSA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 522 de 602



21. ROSANGELA COSME CAMARGO DIAS

22. JAIR LUIZ GIACOBO

23. NOTELINA DE CAMPOS SCHMITT DE AGUIAR

24. GLÓRIA LAURIANO DE OLIVEIRA

25. VALDENICE DO CARMO MACEDO

SUPLENTES:

1. JUSCILEIDE MARQUES AROUCHE

2. TARSIS MICAEL CAVALHEIRO

3. MARIA DE FÁTIMA PERIM

4. JOÃO PAULO LEITE

5. RAFEL DOMARADZKI MARTINS

6. NADIR RIBEIRO DA SILVA

7. DERLEI TERTO DE MORAIS

E, para que ninguém alegue ignorância mandou a MMª Juíza que se 

afixasse e publicasse em lugar público e de costume. Dado e passado 

nesta cidade e Comarca de Matupá, Estado de Mato Grosso, aos 14 

(quatorze) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, eu 

_________________ (Regina Matos Davi) Gestora Judiciária Substituta o 

digitei e assino.

SUELEN BARIZON

Juíza de Direito da Vara Única e

Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Matupá

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51189 Nr: 1082-27.2012.811.0111

 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 ELENILDE DOS SANTOS JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 115-118 foi protocolada no prazo legal.

Impulsiono o feito, abrindo vista a parte autora para que, no prazo legal, 

querendo, apresente impugnação.

Rafael Vinícius Silva Koch

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 33809 Nr: 1120-10.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A PICHLER - ME, JEOVANE ARRUDA 

PICHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 33809

Autos do Processo nº 1120-10.2010.811.0111.

Vistos em correição.

Efetivada a retirada de restrições via RENAJUD (comprovante anexo), 

determino à Secretaria que providencie, com urgência, a transferência dos 

valores vinculados à conta judical nestes autos para a conta bancária 

indicada às fls. 80 (parte final).

Após, ao arquivo.

Matupá, 11 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54112 Nr: 413-03.2014.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA, 

MARIA SALETE GONSALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O/MT, JORGE GUSTAVO WINTER - OAB:19418/O

 (...).Analisando, pois, o conjunto das circunstâncias judiciais, às quais 

não foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria, não 

vislumbro circunstâncias agravante. Todavia, presente a circunstância 

atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea 

“d”, do Código Penal, porém, deixo de atenuar a pena, em razão de tê-la 

fixado no mínimo legal, consoante o entendimento firmado na Súmula 231 

do STJ , mantendo-a no patamar acima fixado.Indo à terceira fase de 

fixação da pena, verifico a presença da causa de aumento prevista no 

artigo 71 do Código Penal, ante o reconhecimento da continuidade delitiva 

entre os crimes perpetrados, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um 

sexto), passando a dosá-la em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão 

e 11 (onze) dias-multa.Ainda na terceira fase da dosimetria da pena, 

presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do 

Código Penal, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando 

a pena definitiva, portanto, em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão e 03 (três) dias-multa, sendo cada dia-multa à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Fixo-lhe o regime 

ABERTO (...)

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59834 Nr: 3709-14.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Moreira Cavalcante, Aleixo Luiz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho de Ref: 37, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 9 horas e 30 

minutos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66033 Nr: 2341-33.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Antônio Ferreira de Pinho - 

OAB:1992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 47, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 19 de setembro de 2018, às 11 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 54888 Nr: 582-68.2016.811.0030

 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: Sílvio Ferreira da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hospital e Maternidade São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de ação de usucapião extraordinário.

A parte autora foi intimada para proceder com a juntada de documento que 
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comprovasse a sua hipossuficiência, contudo quedou-se inerte, conforme 

certidão retro.

 É relatório. Decido.

 Observa-se que a parte autora foi intimada para comprovar a sua 

hipossuficiência, contudo esse quedou-se inerte.

 Pelo exposto, indefiro o pedido inicial e, consequentemente, extingo o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61206 Nr: 55-82.2017.811.0030

 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: Amália Maria da Cruz, Caio Manoel da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Querino Roma da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): QUERINO ROMA DA SILVA, Rg: 292. 260. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente adquiriu o imóvel objeto desta Ação, por 

volta de setembro de 1980, pelo valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil 

cruzeiros). Em 12/05/1987, o Município de Nobres/MT concedeu à 

requerente o Alvará nº 041, para a construção de sua residência com 

área de 36 m² (casa de madeira). Desde a aquisição, reside com sua 

família no imóvel como dona, mantendo a posse de forma mansa, pacífica 

e contínua, sem oposição e com “animus domini”, de modo que requer que 

seja declarada a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária 

nos termos legais.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc. Trata-se de ação de usucapião.É 

o relatório. Decido.I – DA PETIÇÃO INICIAL a) Da gratuidade da 

justiçaTendo em vista as informações dos autos de hipossuficiência dos 

autores, defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos da lei 

1.060/50, podendo ser revogado a qualquer momento se verificada a 

alteração da situação econômica da parte ou demonstrada a inveracidade 

da alegada situação de hipossuficiência.b) Dos requisitos 

especiaisRecebo a emenda à inicial, eis que preenchido os requisitos 

legais. Proceda com as retificações necessárias no sistema Apolo. II – 

DAS DISPOSIÇÕES FINAISCitem-se, os requeridos, os vizinhos 

confinantes e os interessados, por mandado, caso haja indicação do 

endereço desses na inicial, para, querendo, contestarem no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o requerido, os confinantes e os interessados estejam 

em locais incertos ou desconhecidos, citem-os por edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, para, querendo, contestarem os termos da inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, com as advertências previstas em lei.Cientifiquem-se, 

para que manifestem eventual interesse na causa, a União, o Estado de 

Mato Grosso e o Município de Nobres/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, 

encaminhando a cada ente público cópia da inicial.Cientifique-se, ainda, o 

representante do Ministério Público, caso a ação verse sobre interesse 

público ou social, interesse de incapaz ou litígio coletivo pela posse de 

terra rural ou urbana.Após a apresentação de contestação e 

manifestação das Fazendas Públicas dê-se vista ao autor para réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Ficam as partes intimadas de que deverão 

manter os seus endereços atualizados, ainda que a modificação seja 

temporária, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante nos autos (art. 274, § único do NCPC).Cumprida as 

determinações acima, conclusos.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 14 de maio de 2018

Edelma Bruno Teixeira dos Anjos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50110 Nr: 1043-74.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acil Natalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), 

a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante, no prazo legal em tempo hábil para a realização 

da audiência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50110 Nr: 1043-74.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acil Natalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819,  Gustavo Rodr igues  Góes  N ico lade l l i  - 

OAB:PR56.918/17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento ao despacho de Ref: 35, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 26 de setembro de 2018, às 10 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62005 Nr: 401-33.2017.811.0030

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Casanova

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema T. Viana Reginato - 

OAB:3.500-b/MT, ALINE SIMONY STELLA - OAB:16673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A/MT

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte embargada para manifestar conforme 

determinado na Ref: 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69941 Nr: 819-34.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabeth Gomes Pereira Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Pereira de Castro - 

OAB:4238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64106 Nr: 1478-77.2017.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Allianz Seguros S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme do Bonfim Blauth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello - 

OAB:9770, Thiago Barreto Penteado Silvestre - OAB:MT0014894O

 DESPACHO

Vistos etc.

 Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para o dia 

27/07/2018, às 10h:00min.

 Intime(m)-se, no(s) endereço(s) descrito(s) na carta precatória, a qual 

faz parte desta decisão.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Dê ciência ao representante do M. Público e a Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69870 Nr: 779-52.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bom Jesus Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Del Canale Vizentim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloane Valentim Evangelista - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 709,55 (setecentos e 

nove reais e cinquenta e cinco centavos), a ser realizado conforme 

determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, 

no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-13.2014.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO CARLOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR SEBASTIÃO DA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVERIO SOARES DE MORAES OAB - MT0012006A (ADVOGADO)

 

Por determinação da decisão id: 11447211, designo audiência de instrução 

e julgamento para o dia 10/08/2018 às 09:00 horas, oportunidade em que 

será colhido o depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem como 

de suas testemunhas. Intimo Vossa Senhoria, para querendo, poderá 

arrolar até 03 (três) testemunhas que deverão comparecer independente 

de intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8009999-40.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

RANULFO LOPES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLAVIO DE ANDRADES OAB - MT0006730A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VICENTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES Certidão Por determinação da decisão id: 

4506631, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/08/2018 às 09:40 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas 

testemunhas. Intimo Vossa Senhoria, para querendo, poderá arrolar até 03 

(três) testemunhas que deverão comparecer independente de intimação. 

NOBRES, 15 de maio de 2018. PAULO CEZAR DE BRITO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, S/N, FÓRUM 

DR. PÉRICLES RONDON, JARDIM PARANÁ, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-96.2015.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE ALMEIDA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA DOS SANTOS OAB - MT0011332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE 

MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN OAB - MT0011955A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES Certidão Por determinação da decisão id: 

4513082, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10/08/2018 às 10:30 horas, oportunidade em que será colhido o 

depoimento pessoal da parte autora e reclamada, bem como de suas 

testemunhas. Intimo Vossa Senhoria, para querendo, poderá arrolar até 03 

(três) testemunhas que deverão comparecer independente de intimação. 

NOBRES, 15 de maio de 2018. PAULO CEZAR DE BRITO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES 

E INFORMAÇÕES: PRAÇA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, S/N, FÓRUM 

DR. PÉRICLES RONDON, JARDIM PARANÁ, NOBRES - MT - CEP: 

78460-000 TELEFONE: (65) 33761229

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36784 Nr: 336-69.2016.811.0031

 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 SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELINA OLIVEIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇAO do procurador da parte autora Dr. André Assis Rosa, para 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr, Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38568 Nr: 1318-83.2016.811.0031

 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: AAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840, ARNON DUTRA DANTAS TARGINO SOBRINHO - 

OAB:12036, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora Pública - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNON DUTRA DANTAS 

TARGINO SOBRINHO - OAB:12036, Jairo Rocha Ximenes Ponte - 

OAB:15.869-CE

 Intimação da partereuerida através de seu procurador Dr. Arnon Dutra D. 
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Targino Sobrinho OAB/MT 12.036, para que diga, em 10 (dez) dias, se 

pretendem produzir provas, momento em que deverão especificá-las e 

justifica-las.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42577 Nr: 104-86.2018.811.0031

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS IVAN DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.I. DEFIRO o pedido retro. Proceda-se com a consulta ao Sistema 

Renajud, caso encontre veículo em nome da parte executada, promova o 

bloqueio total do veículo. II. Após, DETERMINO a intimação do exequente 

para informar a localização do veículo que pretende a busca e apreensão, 

porquanto nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, bem como o atual 

endereço do requerido.Não encontrando veículo em nome da parte 

executada, INTIME-SE o requerente, pessoalmente e por DJe na pessoa de 

seu procurador, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do 

CPC.Sem prejuízo, no mesmo prazo, o requerente deverá se manifestar 

quanto à hipótese de conversão do pedido de busca e 

apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o art. 4º do Dec. 

Lei nº 911/96. (...)

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45119 Nr: 550-19.2012.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOIR DOS SANTOS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA DOMINGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIKAELI FONSÊCA DE SOUZA 

- OAB:16582

 Vistos.

Ante a informação do falecimento da parte autora e com o respectivo 

pedido de habilitação dos sucessores nos autos, CANCELO a audiência 

anteriormente designada.

Da análise da certidão de óbito de inteiro teor verifica-se que o autor era 

convivente e possuía 06 (seis) filhos, 04 (quatro) advindos do primeiro 

casamento e 02 (dois) do segundo, estes menores e devidamente 

representados pela genitora.

Entanto, a convivente do falecido, que objetiva a habilitação no presente 

feito, deixou de trazer aos autos os 04 (quatro) herdeiros do primeiro 

casamento, a fim de que estes igualmente integrem o polo passivo.

Assim, intime-se Maria Marcia Alves Garcia, por intermédio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente nome e 

endereço dos demais herdeiros para a consequente habilitação no feito.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33054 Nr: 26-95.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:9.982-B/MT, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a apresentação do demonstrativo do crédito previdenciário de forma 

discriminada e atualizada, recebo a petição de fls. 292/311, com 

fundamento no art. 534 do NCPC.

Intime-se o INSS nos termos do art. 535 do NCPC, via postal, com a 

remessa do feito, para que promova o cumprimento da sentença ou, 

querendo, impugne a execução nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Não impugnada a execução, expeça-se a competente Requisição de 

Pequeno Valor – RPV e/ou Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, para pagamento do débito, em consonância com as disposições 

contidas nos arts. 535, § 3º, do NCPC e 100, “caput” e § 3º, da CRFB/88.

Alfim, retifique-se a capa dos autos, de modo a constar o nome da ação 

como cumprimento de sentença, efetivando-se as demais alterações no 

Cartório Distribuidor.

Proceda-se ao necessário.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 38032 Nr: 1146-05.2009.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erivaldo José de Brito, CPFL - Companhia 

Paulista de Força e Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Código 38032 – Autos n. 1146-05.2009.811.0091

Vistos em correição.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca da 

petição de fls. 155/166, sob pena de concordância tácita e desbloqueio 

dos valores penhorados.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 02 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 69953 Nr: 486-64.2016.811.0091

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, Riely Camilo Bordini - OAB:sp387986, THIAGO 

ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36397 Nr: 851-02.2008.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSM, MAdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAELA DOS SANTOS MENDES, 

Filiação: Maria Auzenir dos Santos Mendes, data de nascimento: 

01/02/1999, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, solteiro(a), menor e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA AUZENIR DOS SANTOS 

MENDES, Cpf: 62990454187, Rg: 831.299, brasileiro(a), convivente, 

vendedora. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.051,09 (Um mil e cinquenta e um reais e nove 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de anotação das custas à margem da distribuição e 

protesto do saldo devedor de custas judiciais..

 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, KARLA BEATRIZ 

BERNATZKY, digitei.

Nova Monte Verde, 14 de maio de 2018

Karla Beatriz Bernatzky Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68720 Nr: 1552-16.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Dallago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Código 68720 - Autos n.1552-16.2015.811.0091

 Despacho

Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 22 de outubro de 2018, às 17h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 14 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51419 Nr: 755-60.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Parzianello, ELIZABETE SOUTO 

VIEIRA PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO AMARO RODRIGUES 

- OAB:84933 OAB/MG, DAVID ANTUNES DAVID - OAB:84928 OAB/MG, 

JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - OAB:84646 , MARCOS EDMAR 

RAMOS ALVARES DA SILVA - OAB:110856 , MATHEUS ARANTES 

ROSAS - OAB:MG/150.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:MT/10952-B

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Tendo em vista que já decorrido o prazo de suspensão requerido à fl. 260, 

intime-se pessoalmente o autor, bem como seu patrono via DJE, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32233 Nr: 229-35.2009.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AFONSO SPOLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique da Costa Neto - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Vistos.

Inicialmente, registro que se trata de feito incluído na meta 2 do CNJ, 

portanto, deve haver prioridade na tramitação, haja vista que a lide deve 

ser solucionada até 31/12/2018.

Ante a certidão de fls. 184, determino a intimação da parte requerida para 

que efetue o depósito da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão da produção da referida prova pericial.

Decorrido in albis o prazo supra, certifique e venham os autos 

imediatamente conclusos novas deliberações.

Recolhido os honorários, proceda conforme já determinado às fls. 176.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 30641 Nr: 52-42.2007.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA VELLOSO 

CRUZ - OAB:

 VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença – execução de título judicial, na 

qual, por derradeiro a parte exequente postulou pela extinção do feito, 

ante o pagamento integral (fl. 151).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário. Fundamento e decido.

Satisfeita, pois, a obrigação, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o transitado em julgado, arquive-se com as anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 33086 Nr: 436-97.2010.811.0107

 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: JOSÉ JOÃO FERREIRA ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 
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DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B/MT, MAURO MEAZZA - 

OAB:11.110-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Ciente do Acórdão de fls. 121.

Intime-se a parte requerente, 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.: 33216 Nr: 570-27.2010.811.0107

 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: CLEONICE GOMES DA SILVA MAYNART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URCILANA MARTINS INGRAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulce Carla Steciuk - 

OAB:21057MT, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - 

OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JÚLIA FERREIRA BOFF 

DALMOLIN - OAB:OAB/MT 11.894, JOÃO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8.227/MT

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Ciente do Acórdão de fls. 207-v°.

Intime-se a parte requerente, 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 99-40.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO SAMPAIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LAURA C. COSTA DIAS 

- PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ROBERTO SAMPAIO SILVA, Cpf: 

02316093108, 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: 05/03/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS - IBAMA em face de JOSE ROBERTO SAMPAIO SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Auto de Infração n.º 

478102/D, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1897246/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 12/04/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.331,17

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68393 Nr: 359-28.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Felix da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério de Macedo Figueira, Maria Madalena 

Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallace Ribeiro Braga - OAB:MT 

5.887/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio João Ferreira 

Iglesias - OAB:MT 3.166/A, Carlos Royttmen Pires da Silva - 

OAB:MT 13.983/A

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar parte Credora para que manifeste quanto ao prosseguimento do 

feito no prazo de cinco dias, tendo em vista o contido nas f. 222 e 

seguintes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77923 Nr: 893-88.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G MOURA DOS SANTOS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jerônimo David Dias de Campos Neto, 

Terezinha de Rezende David

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Antonio de Rezende 

David - OAB:MT 6.078, ROSANGELA DA SILVA CAPELAO - OAB:MT 

8.944/O

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 06/06/2018 para o dia 12 de JULHO de 2018, às 12h00min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78395 Nr: 20-54.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Maria de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 23/05/2018 para o dia 12 de JULHO de 2018, às 12h30min 

(Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000007-72.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO MORAIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H L CONSTRUTORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

Autos nº 1000007-72.2017.8.11.0106 Exequente: Valdivino Morais dos 
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Santos Executado: HL Construtora LTDA CITE-SE a parte devedora para, 

no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do crédito exequendo, 

acrescido dos consectários legais (art. 829, caput, NCPC). I. No ato da 

citação, CIENTIFIQUE a parte devedora de que: a) no caso de integral 

pagamento do crédito exequendo no prazo assinalado, a verba honorária 

será reduzida pela metade (art. 827, §1º, CPC); b) dispõe do prazo de 15 

(quinze) dias para oposição de embargos do devedor, independentemente 

da segurança do juízo, prazo que fluirá a contar da juntada aos autos do 

mandado de citação, contando-se individualmente na hipótese de mais de 

um executado (arts. 914, 915, § 1º e 2º, NCPC); c) havendo alegação de 

excesso de execução, deverá a parte devedora indicar o valor que 

entende correto, sob pena de rejeição liminar dos embargos (art. 917, §3º 

e § 4º, NCPC); d) a oposição de embargos protelatórios implicará na 

rejeição liminar dos embargos (art. 920, CPC); e) os embargos do devedor, 

por regra geral, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, NCPC); f) no 

prazo para embargos, reconhecendo a procedência da pretensão 

executória e comprovando o depósito judicial de 30% (trinta por cento) do 

valor do crédito em execução, acrescido das custas e honorários, poderá 

a parte devedora requerer o pagamento parcelado do saldo devedor até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 

1% (um por cento) ao mês; II. Citada a parte devedora e não efetuado o 

pagamento no prazo assinalado, proceda-se à penhora, avaliação e 

remoção de tantos bens quanto bastem para satisfação do débito (art. 

831, do CPC). III. Efetivada penhora e avaliado o bem constrito, será 

facultado à parte credora sua imediata adjudicação (art. 876, do NCPC), 

sem prejuízo da alienação direta, por iniciativa da parte credora ou por 

meio de corretor. IV. FIXO honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor dado à causa, na forma dos artigos 82, § 2º, 84 e 85, 

todos do NCPC, os quais deverão ser desde logo incluídos na conta da 

execução (art. 827, § 1º, do NCPC). V. Os credores poderão providenciar 

a averbação nos órgãos de registro competente, com fulcro no art. 799, 

IX, do Código de Processo Civil. VI. CUMPRA-SE, independente de nova 

conclusão, atentando-se o diligente Oficial de Justiça quanto à correta 

avaliação e discriminação do (s) bem (s). De Campinápolis para Novo São 

Joaquim-MT, 14 de maio de 2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz 

Substituto

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69714 Nr: 665-83.2016.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEMI ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RENATO SALICIO FABIANO 

- OAB:14474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renan Bastos de Sena - 

OAB:0

 [...] Fixo o ponto controvertido em prova da qualidade de dependente da 

parte autora E prova da qualidade de segurado especial do "de 

cujus".DESIGNO audiência de instrução para o dia 25 de julho de 2018, às 

17h00min.Deverão as partes apresentar o rol de testemunhas no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 357 do 

NCPC.Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, caberá aos 

advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, 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 todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75673 Nr: 1947-25.2017.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELDOMAR ROSA SOBIANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:MT. 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a correspondência de citação voltou, conforme juntada de 

correspondencia devolvida e para o exequente manifestar em requerer o 

de direito no prazo de 15 dias.

Sônia Moura Paz Vorisek

Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74011 Nr: 973-85.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvio Ferreira de Souza Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Moreira Meireles

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:8358-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para exequente/requerente, para manifestar-se 

quanto a(s) correspondência(s) devolvida(s) juntada em 29/11/2017, no 

sentido de que apresente endereço atualizado do requerente, para 

cumprimento da intimação pessoal, conforme decisão exarada em 

02/10/2017, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67371 Nr: 1142-43.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO JORGE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o(a,s) patrono(a,s) da parte autora/exequente para 

que se manifeste nos autos requerendo o que entender por direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a cerca da certidão negativa de citação (ref: 30).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67329 Nr: 1127-74.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATM, USM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de abrir vista para exequente/requerente, para manifestar-se 

quanto a(s) correspondência(s) devolvida(s) juntada em 05/12/2018, bem 

como da juntada de ofício juntada em 29/11/2017, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67431 Nr: 1178-85.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELNICE DIAS DOS SANTOS ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº56/07CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o(a,s) patrono(a,s) da parte autora/exequente para 

que se manifeste nos autos requerendo o que entender por direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista certidão negativa de citação (ref: 

28).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79240 Nr: 681-66.2018.811.0095

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS, RJGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Ex positis, JULGO PROCEDENTE a representação movida em face do 

representado Walison Araujo da Silva, devidamente qualificado nos autos, 

pela prática do ato infracional análogo ao crime capitulado no artigo 121, § 

2º, incisos I (parte final), na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código 

Penal.Em consequência, e pelas fortíssimas razões, bem como da 

fundamentação delineada acima, APLICO ao representado Walison Araujo 

da Silva a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, nos termos do artigo 

122, inciso I, da Lei 8.069/90, SEM PRAZO DETERMINADO, devendo, no 

entanto, a manutenção da medida aplicada ser REAVALIADA no prazo 

mínimo de seis (06) meses, nos termos do artigo 121, § 2º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.Tendo em vista que o representado se encontra 

internado provisoriamente desde a data de 02/04/2018, EXPEÇA-SE GUIA 

DE EXECUÇÃO DEFINITIVA, com urgência, contendo o ciente do Ministério 

Público, na forma do §5º, Art. 873 da CNGC-MT.OFICIE-SE às instituições 

de internação definitiva, exclusiva para adolescentes, solicitando vaga 

para recebimento do menor infrator, incluso as copias necessárias. 

INTIME-SE, observando o que dispõe o artigo 190 do ECA, em razão da 

medida de internação. Transitado em julgado, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 

Execução da Medida Socioeducativa e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Sem custas. CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75878 Nr: 2093-66.2017.811.0095

 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: MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 Vistos.

Trata-se de ação de ação revisional de alimentos proposta por Moacir 

Martins em face de Lucas Henrique Francisco Martins e Luis Eduardo 

Francisco Martins, representados por Maria Eliana Francisco, todos 

qualificados nos autos.

A parte requerida foi devidamente citada, porém não apresentou 

contestação nos autos, fls. 38/39 e fl. 45.

O autor Moacir Martins compareceu no balcão de atendimento desta vara 

única, requerendo a desistência da ação, conforme certidão de fl. 67.

Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

Analisando o pedido de desistência, verifica-se que a executada não opôs 

resistência ao aludido pedido, razão pela qual, a extinção do presente feito 

é medida que se impõe, na forma do artigo 485, §4º, do CPC.

Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, 

parágrafo único, CPC/2015.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO proposto por 

Moacir Martins em face de Lucas Henrique Francisco Martins e Luis 

Eduardo Francisco Martins, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC/2015.

 CONDENO a parte autora no pagamento de custas processuais, porém, 

suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fundamento 

no artigo 98, §3º, do CPC. Sem honorários advocatícios.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

observadas as formalidades legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 69588 Nr: 603-43.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARCOS ROSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Vistos em correição,Tendo em vista a possibilidade de resolução do feito 

por meio de autocomposição, DESIGNO audiência de conciliação/mediação 

para o dia 17 de julho de 2018, às 13h20min, realizada CONCILIADORA 

desta Comarca na respectiva sala de audiência. CITE-SE a parte ré para 

comparecer à audiência supra designada, devidamente acompanhada de 

seu(sua) advogado(a), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334).CONSIGNE-SE, no mandado de citação 

que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, deverá 

informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo 

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste 

caso, deverá a parte ré apresentar contestação observando-se ao 

disposto no art. 335, II, do CPC/2015. CONSIGNE-SE, também 

expressamente no ato de citação, que as advertências do § 8º do art. 334 

do CPC/2015 no sentido de que o não comparecimento injustificado da 

parte ré 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70130 Nr: 939-47.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augustinho de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista a certidão de fl.37, INTIME-SE pessoalmente a parte 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70796 Nr: 1308-41.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO FERREIRA, ADELINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,
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Tendo em vista a certidão de fl.40, INTIME-SE a parte exequente para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66914 Nr: 905-09.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ribamar Torres do Vale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:OAB/PR 65.216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT nº16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Considerando que a última atualização de cálculo ocorreu em agosto de 

2015, conforme fls.01/05, intime-se a parte exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do 

débito executado.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca do pedido 

formulado pela exequente nas fls.126/127.

Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68251 Nr: 759-85.2018.811.0022

 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: Francisneide Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MENDES CARDOSO, Paulo Mendes 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela e, ante os termos da inicial e, 

considerando o binômio necessidade e possibilidade, é plausível a fixação 

dos alimentos provisórios em 44,03% (cinquenta e três por cento) do 

salário mínimo vigente, ante a não comprovação dos proventos do 

genitor.Ademais, a quantia ora arbitrada é suficiente para arcar com os 

gastos que os autores possuem, bem como se faz necessário salientar 

que a representante dos autores também possui a obrigação de arcar com 

as despesas dos menores.Versando a causa sobre direitos que admitem 

transação, em observância ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 

334, todos do Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de agosto de 2018, às 10hs00min, a ser realizada no núcleo 

de conciliação dessa comarca.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, 

para comparecer a audiência de conciliação, devidamente acompanhado 

de advogado.Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá 

ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das 

partes não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, 

ainda, contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 149-54.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Lopes dos Santos, TCLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderley dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência conciliação para o dia 13 de junho de 2018 às 

09hs40min

Intime-se a requerente no endereço constante em cota de ref. 18.

Intime-se o requerido no endereço constante em cota de ref. 16.

Ante a suspensão da Defensoria Pública nesta Comarca, proceda-se a 

nomeação de um advogado habilitada para proceder a defesa da parte 

autora.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58793 Nr: 2380-88.2016.811.0022

 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: RSM, PHFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Redesigno a audiência conciliação para o dia 13 de junho de 2018 às 

09hs40min.

Intime-se o requerido no endereço constante em cota de ref. 61.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59018 Nr: 2484-80.2016.811.0022

 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: NPdS, CDdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Redesigno audiência de conciliação para o dia 11 de julho de 2018 às 

08hs20min.

Expeça-se nova precatória para citação do requerido no mesmo 

endereço.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65847 Nr: 2974-68.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IAFP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Redesigno audiência conciliação para o dia 13 de junho de 2018 às 

10hs40min.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61194 Nr: 941-08.2017.811.0022

 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: CFC, MCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Designo audiência conciliação para o dia 13 de junho de 2018 às 

10hs40min.

Intime-se o requerido no endereço constante em cota de ref. 35.

Ante a suspensão da Defensoria Pùblica nesta Comarca, proceda-se a 

nomeação de um advogado habilitado para proceder a defesa da parte 

autora.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62641 Nr: 1640-96.2017.811.0022

 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: EPL, LGLP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Redesigno audiência conciliação para o dia 20 de junho de 2018 às 

08hs00min.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 11 de maio de 2018.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60707 Nr: 713-33.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - OAB:8.521, Dariel 

Elias de Souza - OAB:11945/B, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14690, Fábio Luis Nascimento dos Santos da Mota - 

OAB:19.615 OAB/BA, Luana de Almeida e Almeida Barros - 

OAB:OAB/MT 7381, Luiz Carlos Cáceres - OAB:OAB/PR 26.822-B, 

Nelson Feitoso Junior - OAB:, Rodrigo Luiz da Silva - OAB:OAB/MT 

18.099, William José de Araújo - OAB:3928-MT

 Ante o exposto, com relação ao pedido de obrigação de fazer pleiteado 

na inicial, ante a perda superveniente do objeto da ação, com fulcro no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, por consequência revogo a 

tutela de urgência concedida, e, com relação ao pedido de dano moral 

coletivo, com fulcro no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da formulado na inicial, julgando o 

processo extinto com resolução do mérito.No termos da Lei n.º 7.347/85, o 

Ministério Público é isento do pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbências.Oficie-se a 4ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso comunicando acerca do inteiro teor da 

presente decisão, a qual ocasionou perda do objeto do agravo de 

instrumento n.º 003306-84.2017.8.11.0000.Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o 

feito.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 14 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47383 Nr: 1993-44.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Batista de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Lucas Batista de Souza, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto 

Lei 3.688/41, com as implicações da Lei 11.340/06.Passo a dosar a pena 

do réu.a) - Circunstâncias judiciaisA pena prevista para a contravenção 

prevista no artigo 21, da Lei de Contravenção Penal, é de prisão simples 

de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses ou multa, devendo ser individualizada 

consoante o caso concreto.Quanto à culpabilidade verifica-se normal 

reprovabilidade da conduta.Quanto aos antecedentes, não há nos autos 

haver outros procedimentos penais em nome do réu com sentença penal 

condenatória transita em julgado.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 nada há que se valorar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49736 Nr: 492-21.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Fogaça Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulado na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu 

CLAUDINEI FOGAÇA SILVA, já qualificado nos autos, da imputação 

descrita da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. 

Gilberto Machado Custódio, arbitro os honorários advocatícios em 01 (um) 

URH, conforme a Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 
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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, 14 de maio de 2018.Márcio 

Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 7289 Nr: 59-66.2005.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio e Indústrias Brasileiras Coinbra S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Euclides Mosselin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602, Paulo Inácio Helene Lessa - OAB:6571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildo Roque Guareschi - 

OAB:MT/5417-B, Sérgio Henrique Guareschi - OAB:MT/9724-B

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão de fls. 202.

Assim sendo, nos termos do artigo 921, inciso III e §1º, do Código de 

Processo Civil, suspendo o processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo, intime-se, à parte exequente para que se manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento do processo, nos termos do artigo 921, §2º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43587 Nr: 1756-44.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Costa Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos em correição.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de RAFAEL COSTA GONÇALVES, devidamente 

qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime tipificado no artigo 

306, do Código de Transito Brasileiro.

Acostada às fls.84, o Ministério Público pugnou pela suspensão 

condicional do processo do acusado, na forma do artigo 89, §5º da Lei n.º 

9.099/95.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Em audiência de instrução e julgamento conforme fls.71 foi ofertado ao réu 

às condições da suspensão condicional do processo, tendo este aceitado 

as condições impostas.

Em detida análise aos autos, verifica-se que o prazo do benefício 

concedido ao réu, qual seja, a suspensão condicional do processo, 

expirou-se sem a sua revogação, bem como o acusado cumpriu com 

todas as condições impostas, conforme fls.84.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, §5° da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu RAFAEL COSTA GONÇALVES.

 Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

 Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19456 Nr: 731-64.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Rodrigues Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:MT/14.320-B, Thiago Deluque Costa Pereira - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de fls. 54.

Determino o arquivamento provisório pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos 

termos Artigo 40 § 2º da Lei 6.830/80, dando as devidas baixas no 

relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Após, com o transcurso do prazo supra, intime-se da parte exequente, 

mediante remessa dos autos, para se manifestar acerca do que dispões 

do artigo 40, §4º, da Lei n.º 6.830/80, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15244 Nr: 1544-96.2008.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Marcos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal, abre-se vista ao 

Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15657 Nr: 330-36.2009.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natalicio Burati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Pedra 

Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, inciso 

IV, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Natalício Burati, já devidamente qualificado, em face do reconhecimento da 

prescrição punitiva estatal.Transitada em julgado, proceda-se às baixas 

devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito.Sem 

custas.Cientifique-se o Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10716 Nr: 256-84.2006.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Dias de Morais, Dalmir Saraiva Deolindo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435, José Pereira da Silva Neto - OAB:3273

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65962 Nr: 3013-65.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurentina Ribeiro Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA, para apresentar a 

Impugnação à Contestação em Ref 11, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44951 Nr: 833-81.2014.811.0022

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Anael David de Rezende, Alex Borges de 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Silva Filho, Vandete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:MT/6641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Oliveira de 

Oliveira - OAB:MT/7206-B

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Exceção de Incompetência interposta por ESPÓLIO 

DE ANAEL DAVID DE REZENDE e OUTROS, em desfavor do ESPÓLIO DE 

MANOEL SILVA FILHO e VANDETH ALVES SILVA.

Em petição de fls. 114 o excipiente requer a desistência do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Cuida-se de requerimento de desistência da ação formulado em fl. 144.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Custas, se houver, à cargo do excipiente.

Sem honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59474 Nr: 100-13.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Pereira Liceras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o defensor do réu, para que no prazo legal apresente 

memoriais finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 4103 Nr: 559-40.2002.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Manoel Silva Filho, Vandeth Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anael David Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

- OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a exequente para se manifestar nos autos a respeito das 

petições de fls. 1153/1163 e de fls. 1164/1169, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem qualquer manifestação, venham-me 

os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66625 Nr: 134-51.2018.811.0022

 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: Divina Aparecida martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para apresentar a 

Impugnação à Contestação de Ref: 22, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63804 Nr: 2122-44.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Maciel de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - 

Dra. Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21712/O, para promover a 

defesa do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67212 Nr: 399-53.2018.811.0022

 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: Maria do Rosario de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:221199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, apresente a Impugnação à Contestação em Ref: 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67168 Nr: 383-02.2018.811.0022

 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: Roque Jose Isaac da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no parzo 

legal apresente a Impugnação às Contestações de Ref 14 e 15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16595 Nr: 1264-91.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende, Antonio Martello Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Theodoro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que as partes pactuaram um acordo no processo apenso 

de nº 1265-76.2009.811.0002 e código 16596.

Suspendo o processo até 10 de dezembro de 2018.

Após, intime-se as partes para se manifestarem nos autos, no prazo de 
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05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16596 Nr: 1265-76.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martello Júnior, Leonardo Santos de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Theodoro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de execução por quantia certa interposta por Antônio 

Martello Junior e Leonardo dos Santos Rezende em face do Espólio de 

José Theodoro dos Reis, representado pelo seu inventariante Cesar Yuri 

dos Reis, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes peticionaram em fls. 131/133, informando que transigiram 

amigavelmente quanto ao pagamento da ação de execução por quantia 

certa, requerendo a homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas em fls. 131/133 dos autos 

do processo.

Custas processuais e honorários advocatícios conforme pactuados pelas 

partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17276 Nr: 237-39.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Martello Júnior, Leonardo Santos de Resende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Theodoro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Martello Junior - 

OAB:6370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Tendo em vista que as partes pactuaram um acordo no processo apenso 

de nº 1265-76.2009.811.0002 e código 16596.

Suspendo o processo até 10 de dezembro de 2018.

Após, intime-se as partes para se manifestarem nos autos, no prazo de 

05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5551 Nr: 90-23.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cumpram-se as demais determinações da decisão retro, de fls. 261, 

expedindo o necessário.

Intime-se o executado para pagamento do débito remanescente, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66638 Nr: 141-43.2018.811.0022

 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): CRISTIMEIRE MARIA JESUINO, CRISTIANE 

MARIA JESUINO, Euzebina Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Gés Nicoladelli - OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em atenção ao petitório de Ref: 22 - que o recolhimento do valor 

dediligência deverá ser realizado conforme a planilha de zoneamento 

estabelecida por este Juízo, ou seja, no endereço declinado no mandado, 

devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligência no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada. Em caso de não constar o endereço constante no mandado na 

planilha de zoneamento, comunico que seja contactado a central de 

mandado desta Comarca, para dirimir as dúvidas. Esclareço ainda, que o 

valor já depositado nos autos, será ressarcido pela Central de Mandados 

em conta bancária a ser informada pelo peticionário.

 Em razão do exposto, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

056/07-CGJ, impulsiono o feito intimando o(s) patrono(s) do autor, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação, nos termos 

acima descrito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56557 Nr: 1374-46.2016.811.0022

 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: Leonidas Cassiano do Nascimento Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Weber, União - Procuradoria da 

Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Nos termos do Provimento nº 56/07, impulsiono o feito, para:

1- Intimação da embargante para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado, no valor total de R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos), 

devendo emitir a guia pelo Sistema de Diligências no site www.tjmt.jus.br, 

encaminhando o comprovante de pagamento aos autos para posterior 

juntada.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43888 Nr: 62-06.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Passele Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para ABSOLVER o 

denunciado Hélio Passele Ramos, já qualificado nos autos, das imputações 
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descritas na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados 

Dr. Gilberto Machado Custódio e Dr. Marlon Fernando Yokada Fernandes, 

arbitro os honorários advocatícios em 01 (uma) URH para cada advogado, 

a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas 

certidões.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44254 Nr: 300-25.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Rodrigues Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 .II)-DISPOSIÇÕES FINAIS.Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva 

é de 06 (seis) meses de detenção, e considerando que o réu é primário, 

com fundamento no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço 

a ré o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de 

liberdade.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou 

grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a quatro anos, e 

atento, ainda, que se trata de ré primária e que preenche os demais 

requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, substituo a pena privativa 

de liberdade por restritiva de direito, conforme permite o art. 44 do referido 

Estatuto Penal.Deixo de conceder ao condenado à suspensão condicional 

da pena, em virtude do disposto no artigo 77, inciso III, do Código 

Penal.Considerando o quantum da pena imposta a ré, a fixação do regime 

aberto, verifico que tal situação se mostra incompatível com a 

possibilidade de se negar o direito de recorrer em liberdade, uma vez que 

quando da execução da pena, a denunciada não permanecerá 

custodiada. Desta feita, CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM 

LIBERDADE.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências:a) expeça-se guia de execução 

definitiva da condenada.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.Condeno a ré ao 

pagamento de custas e despesas processuais.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 92703 Nr: 2265-54.2013.811.0028

 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: Taisa Renata Rondon da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Luiz da Silva Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 92703

DESPACHO

VISTOS,

O(A) requerido(a), de sua vez, regularmente citado, não apresentou 

contestação, tornando-se pois, revel, na forma do art.344 do CPC/2015 em 

todos os seus termos, já que se trata de direito disponível.

Portanto, presumem-se como verdadeiros os fatos narrados na petição 

inicial, conduzindo estes a procedência do pedido.

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 26 de junho de 

2018, às 16h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136892 Nr: 2744-08.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani Aparecida dos Santos.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 DESPACHO

VISTOS,

Considerando que se tratam de ações conexas, buscando evitar decisões 

contraditórias, DEFIRO o pedido de suspensão do processo, até o 

julgamento do mérito da ação em apenso de código 130623.

Prolatada a sentença, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148565 Nr: 8213-35.2017.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA MORAES DE LIMA - 

OAB:5943/MT

 CÓDIGO: 148565

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a informação juntada pelo Requerido Ref. 23, INTIME-SE o 

Autor para manifestar-se, e requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15(quinze) dias.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 154699 Nr: 2118-52.2018.811.0028

 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: Airton Nogueira Costa, MÁRCIA REGINA MORAIS 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Richard Satoshi Ejima, Maria Olinda Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela antecipada, no que se 

refere à averbação nas matrículas dos imóveis quanto a existência da 

presente ação judicial.OFICIE-SE o Cartório do Segundo Serviço Notarial e 

Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, para 

que efetue a averbação acerca da existência de ação judicial na matrícula 

nº60.811 do imóvel do apartamento 803 C, constante no Livro 2-FQ, 

inscrito no cadastro municipal sob nº 01.5.43.044.0106.067.OFICIE-SE o 

Cartório do Sétimo Serviço Registral da Comarca de Cuiabá/MT, para que 

efetue averbação acerca da existência de ação judicial na matrícula nº 

30.159 Ficha 1 da área remembrada de 883,12m 2 situada na antiga Rua 

Projetada atual avenida França esquina com a Rua Rússia, quadra 16, 

lotes 06 e 07, Bairro Santa Rosa em Cuiabá/MT.REMETAM-SE os autos ao 

Concil iador/Mediador para designação de audiência de 

conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

em consonância com o disposto no art.334 do CPC.CITE-SE os Requeridos 

em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que compareça à 
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audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e INTIME-SE 

a parte Autora nos termos do §3º do art.334 do CPC.Havendo 

desinteresse pelos Requeridos na realização da audiência, deverão 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se nas intimações a 

advertência contida no art. 334, §8º do CPC e ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (CPC art. 344).INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 2060-93.2011.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Delci Costa Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CLARA LUCENA 

DUTRA DE ALMEIDA - OAB:

 CÓDIGO: 73320

DESPACHO

VISTOS,

Certifique-se a secretaria se o requerido apresentou impugnação à 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 115980 Nr: 3225-39.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecilio Manoel Salvador da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo, manifestar sobre a juntada de ref.81

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 74788 Nr: 2416-88.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edino Germano da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo da Silva Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15802, Marcelo Barbosa Teixeira de Magalhães - OAB:6.882

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de Carta Precatória 

ref.61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 62728 Nr: 2163-37.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inocencia de Amorim Rondon

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:70617/RS

 Certifico que faço a intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituido, para no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTAR se tem 

interesse ou não na renuncia ao valor atualizado do RPV expedido 

conforme fls.145, que ultrapassou o limite de 60 (sessenta) salários 

minimos, em virtude da devolução pelo Tribunal Regional Federal 1ª Região, 

para nova expedição no sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70199 Nr: 1350-73.2011.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norize Alves da Silva Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que faço a intimação da parte autora, por meio de seu advogado 

constituido, para no prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTAR se tem 

interesse ou não na renuncia ao valor atualizado do RPV expedido 

conforme ref. 121, que ultrapassou o limite de 60 (sessenta) salários 

minimos, em virtude da devolução pelo Tribunal Regional Federal 1ª Região, 

para nova expedição no sistema.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149321 Nr: 14-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 Intimar o advogado da parte ré, para tomar ciencia dos termos do 

despacho de ref.74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 45346 Nr: 1266-43.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Agnaldo de Oliveira Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joedil Marciano Pires da 

Silva - OAB:10.229-MT, SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - OAB:11580/MT

 Certifico que faço a intimação da parte exequente da decisão de ref. 66, 

para ciência da penhora efetivada nos autos, a fim de que requeira o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143529 Nr: 5608-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Ferreira Costa

 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:

 INTIMANDO as partes, que em consideração a Portaria nº 629/2018 da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou o 

horário do expediente, fica designada a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 27 de Junho de 2018, às 08h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143495 Nr: 5592-65.2017.811.0028

 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: Erondina das Dores de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 
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FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que em consideração a Portaria nº 629/2018 da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou o 

horário do expediente, fica designada a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 27 de Junho de 2018, às 09h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143866 Nr: 5699-12.2017.811.0028

 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 Lucia Diniz de Arruda

 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:

 INTIMANDO as partes, que em consideração a Portaria nº 629/2018 da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou o 

horário do expediente, fica designada a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 27 de Junho de 2018, às 09h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143866 Nr: 5699-12.2017.811.0028

 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 Lucia Diniz de Arruda

 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:

 Certifico que faço a intimação da parte autora para manifestar no prazo 

legal acerca da contestação de ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143874 Nr: 5705-19.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcino Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que em consideração a Portaria nº 629/2018 da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou o 

horário do expediente, fica designada a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 27 de Junho de 2018, às 10h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 66440 Nr: 556-52.2011.811.0028

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia de Aquino 

Amaral - OAB:5060

 Intimar o advogado da parte ré, para apresentar recurso nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 152553 Nr: 1291-41.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 152553

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a certidão de ref.16, intime-se o autor 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96088 Nr: 449-03.2014.811.0028

 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: Lucas Gaiva da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Adelino Semedo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulce Helena Gahyva - 

OAB:7699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Osmar Schneider - 

OAB:2152/MT

 CÓDIGO: 96088

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o embargante por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, 

juntando nos autos o acordo devidamente assinado pelas partes, sob 

pena de não homologação.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 95960 Nr: 401-44.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDES VICENCIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241, 

Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:95960

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o exequente pessoalmente 

para, em igual prazo, dar prosseguimento ao feito adotando as medidas 

pertinentes sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, 

II, §1º do CPC/2015.

Ausente à manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se.

Após, façam os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102599 Nr: 2662-79.2014.811.0028

 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: Evaldino Rodui ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 
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Matogrossense S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMAR a parte autora para juntar acordo assinado no prazo de 10(dez) 

dias, conforme despacho de ref. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88383 Nr: 1198-54.2013.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o exequente por seu patrono para, no prazo de 05 (cinco) dias 

adotar as medidas pertinentes ao regular processamento da ação, 

conforme despacho de ref. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151657 Nr: 911-18.2018.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdAL, JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora autora para que emende a petição inicial nos 

termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento, conforme 

decisão de ref. 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143870 Nr: 5702-64.2017.811.0028

 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: Sebastião da Silva Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que em consideração a Portaria nº 629/2018 da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou o 

horário do expediente, fica designada a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 27 de Junho de 2018, às 10h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143881 Nr: 5707-86.2017.811.0028

 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: ANA CAETANA DE ALMEIDA

 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:

 INTIMANDO as partes, que em consideração a Portaria nº 629/2018 da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou o 

horário do expediente, fica designada a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 27 de Junho de 2018, às 11h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143925 Nr: 5722-55.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Pedrolina Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que em consideração a Portaria nº 629/2018 da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou o 

horário do expediente, fica designada a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 27 de Junho de 2018, às 11h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122041 Nr: 1526-76.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA LUCIA SILVA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO as partes, que em consideração a Portaria nº 629/2018 da 

Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que alterou o 

horário do expediente, fica designada a audiência de conciliação, 

instrução e julgamento, para o dia 27 de Junho de 2018, às 12h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117273 Nr: 284-82.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DE MOURA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora da juntada de folhas de ref. 11

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150391 Nr: 401-05.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesiel Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora referente a juntada de ref. 22

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014590-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA INOCENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014243-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY BUSS VOLPATO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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 e dou fé que conforme juntada Ident. 8557979 as partes já 

transigiram, restando prejudicada a designação da audiência de 

conciliação sendo procedido seu cancelamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012526-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 16:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016571-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEYMISON BIANCKIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017236-97.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 16:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016208-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 16:50h. 

/

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017095-78.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT0010229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 17:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017351-21.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO LOPES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

Junho de 2018, às 13:30 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019505-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 11 de junho de 2018 as 13:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018940-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de junho de 2018 as 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018940-48.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

INES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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)
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Intimação das partes para audiência no dia 12 de junho de 2018 as 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019505-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de junho de 2018 as 13:40h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019397-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BENEDITO PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de junho de 2018 as 13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010581-75.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE DULCE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de junho de 2018 as 14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017419-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de junho de 2018 as 14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018796-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENIL MARIA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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)

 

Intimação das partes para audiência no dia 12 de junho de 2018 as 14:30h.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 32727 Nr: 1267-62.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernesto Romualdo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sergio Francisco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da paerte autora ref. A juntada de ref. 73

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVANIO BORGES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

1000630-79.2017.8.11.0028; 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: ELISVANIO BORGES DIAS Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, nem de 

comparecimento da parte autora, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I - Mérito 

Sustenta a parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente 

pela empresa requerida no valor de R$ 715,35 uma vez que não possui 

com ela nenhum contrato, eis que utiliza um numero de celular pré-pago. A 

parte requerida, em sua peça de bloqueio, sustenta que a negativação é 

lícita, ante a inadimplência da parte requerente. A requerente impugna 

especificadamente a tese da defesa, alegando especialmente a ausência 

de documentos comprobatórios. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a 

requerida tenha aduzido ser lícita a negativação do nome da parte 

requerente, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia do contrato 

que menciona, comprovando a relação jurídica existente entre a parte 

requerente e a empresa cedente. Com efeito, nenhum dos documentos 

colacionados na contestação constam a assinatura ou a anuência da 

parte reclamante com relação a contratação com o banco cedente. Cabe 

ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o 

alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela reclamada, conforme descrito na inicial. 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 
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acarretar prejuízo aos seus clientes. A inserção do nome do reclamante 

nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 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. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização, por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A reclamada é, sabidamente, uma concessionária de 

grande porte. Ademais, a reclamante possui diversas inscrições 

posteriores, conforme comprovante em anexo. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência da pretensão 

formulada na inicial, para a) declarar inexigíveis os débitos mencionados 

na inicial imputados pela reclamada; b) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; c) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes 

caso a determinação do item “c” não seja cumprida. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

a 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 16 de abril 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011041-62.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARIA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNALIGIA TAVARES DE SIQUEIRA OAB - MT0016189A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011041-62.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDNA MARIA DE CAMPOS 

SILVA 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 
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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 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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011811-55.2017.8.11.0028. REQUERENTE: RICARDO LUCIANO DA SILVA 

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 
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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 

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 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011804-63.2017.8.11.0028
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ANGELA MARIA PEREIRA DA COSTA (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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011804-63.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ANGELA MARIA PEREIRA DA 

COSTA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 545 de 602



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 

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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011796-86.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDIRSON JOSE DA COSTA 

SANTOS 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 

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, 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012452-43.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ORLANDO MORAES DE 

ARRUDA 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, 
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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 

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 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 14 de maio de 2018. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012589-25.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA ELOI DE ARRUDA 

SANTOS 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 550 de 602



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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011321-33.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JOAO DA SILVA BARROS 

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 
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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, 

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 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012028-98.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSALINA MARQUES DA 

CRUZ 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 
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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 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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012551-13.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA DE FATIMA 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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012551-13.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSARIA DE FATIMA DA 

SILVA 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 
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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 

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 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012253-21.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VALDIR VOLPATO 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 556 de 602



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 

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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010843-25.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ROSANE ALVES DA SILVA 

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 

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, 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012675-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JURACEMA JOSE 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):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012675-93.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JURACEMA JOSE DA SILVA 

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, 
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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 

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 
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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. DEFIRO o beneficio da justiça gratuita. 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 VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000241-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO GOMES CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORRAN DE SOUZA SANTOS OAB - MT22422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WINDERSON MOTA REIS GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000241-64.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: MARCELINO GOMES CORREIA REQUERIDO: WINDERSON 

MOTA REIS GOMES Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo 

Civil. Diante do que dispõe o art. 334 do NCPC, designo Audiência de 

Conciliação para o dia 11 de julho de 2018, às 12h30horas. Nos termos do 

§ 3º do art. 334 do NCPC, o polo ativo será intimado por meio do advogado 

e o passivo será citado, no máximo, 20(vinte) dias antes da audiência 

designada. Os envolvidos deverão comparecer, obrigatoriamente, com 

seus respectivos advogados ou defensor público. Ressaltando que a 

parte requerida deverá apresentar petição, em caso de eventual 

desinteresse na autocomposição, com 10(dez) dias de antecedência da 

solenidade, nos termos do § 5º do art. 334, NCPC. Conste nas 

comunicações que o não comparecimento na audiência ora designada 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor do Estado. O início do prazo para contestação, 

que é de 15(quinze) dias, será nos termos do art. 335 do NCPC. Às 

providências para a realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000251-11.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAN NETO BARBOSA FILHO OAB - GO41425 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL NUNES LIMA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000251-11.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: ARTHUR RIBEIRO SILVA REQUERIDA: RAQUEL NUNES 

LIMA DE FREITAS Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, 

do Novo CPC, processe-se em segredo de justiça. Nos termos do art. 334, 

do NCPC, cite-se a requerida e intime-se a requerente para a audiência de 

conciliação no dia 30 de maio de 2018, às 12h00 (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias para apresentação 

de contestação iniciará a partir da data da referida audiência (art. 335, I, 

do NCPC). Cite-se a demandada e intime-se o representante legal do autor 

para que compareçam à solenidade, acompanhados de seus respectivos 

advogados. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, 

nos termos do art. 98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000254-63.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIOMAR GRACIANO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER OAB - SP216821-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000254-63.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ELZIOMAR GRACIANO ROSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a 

intimação da parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 

15(quinze) dias, emendar a inicial a fim de anexar aos autos comprovante 

de endereço do requerente, sob pena de ser cancelada a distribuição do 

feito (art. 99, § 2º e art. 290, ambos do NCPC). Decorrido o lapso temporal 

acima, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-27.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE GOMES BARBOSA (AUTOR)

ADIMILSON VENANCIO DE SOUZA (AUTOR)

WSNEIBY GOMES DA COSTA (AUTOR)

VANIA COELHO SOARES (AUTOR)

VANIA PAULA DA SILVA (AUTOR)

SIRLENE PIRES DE SENA DORTA (AUTOR)

SOLANGE CARDOSO MARANHAO (AUTOR)

SHEILA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

POLLIANA BARREIRA DE SOUZA (AUTOR)

PATRICIA DE SOUZA SILVA (AUTOR)

NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO (AUTOR)

ONEIDE CAMPOS DA SILVA (AUTOR)

MARISTELA ABREU COUTINHO (AUTOR)

MARLI FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

LEONAM LUCAS SOUZA DA SILVA (AUTOR)

LUCIMAR ALVES DOS REIS (AUTOR)

JHALLIMAM DIMMAS DA SILVA LIMA (AUTOR)

KATIA CRISTINA FERREIRA COELHO (AUTOR)

CONSTANCIO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

IVONE DA CUNHA LUIZ (AUTOR)

CLAUDIA GALVAO DE SOUSA (AUTOR)

CLEUDES ALVES DE SOUZA (AUTOR)

CARMELITA CARDOZO LIMA (AUTOR)

CELIA CARNEIRO DA CRUZ AQUINO (AUTOR)

AURILIO JOSE PEREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000140-27.2018.8.11.0059. 

AUTOR: ADIMILSON VENANCIO DE SOUZA, ALICE GOMES BARBOSA, 

AURILIO JOSE PEREIRA DE SOUSA, CARMELITA CARDOZO LIMA, CELIA 

CARNEIRO DA CRUZ AQUINO, CLAUDIA GALVAO DE SOUSA, CLEUDES 

ALVES DE SOUZA, CONSTANCIO RODRIGUES DE SOUZA, IVONE DA 

CUNHA LUIZ, JHALLIMAM DIMMAS DA SILVA LIMA, KATIA CRISTINA 

FERREIRA COELHO, LEONAM LUCAS SOUZA DA SILVA, LUCIMAR 

ALVES DOS REIS, MARISTELA ABREU COUTINHO, MARLI FERREIRA DE 

JESUS, NERIVAN OLIVEIRA RIBEIRO, ONEIDE CAMPOS DA SILVA, 

PATRICIA DE SOUZA SILVA, POLLIANA BARREIRA DE SOUZA, SHEILA 

BARBOSA DA SILVA, SIRLENE PIRES DE SENA DORTA, SOLANGE 

CARDOSO MARANHAO, VANIA COELHO SOARES, VANIA PAULA DA 

SILVA, WSNEIBY GOMES DA COSTA RÉU: MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 

DO NORTE Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de 
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Fazer, com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por ADIMILSON 

VENÂNCIO DE SOUZA E OUTROS em desfavor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, todos devidamente 

qualificados nos autos. Aduzem os requerentes serem agentes 

comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Salientam que, 

conforme Portaria nº 1.350/2002, o Ministério da Saúde instituiu o incentivo 

financeiro adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao 

Programa Comunitários de Saúde, verba esta custeada pela União e 

destinada a classe de agentes comunitários de saúde. Afirmam que "a 

partir de 2014, com a publicação da Lei 12.994/2014 e, no ano de 2015, 

com a publicação do Decreto 8474/2015, que regulamentaram a Lei 

11.350/06, a classe de Agentes Comunitários de Saúde passaram a fazer 

jus ao incentivo adicional financeiro complementar no valor de 95%, 

custeado pela União e depositado na conta do órgão público todo mês de 

Dezembro, isto é, no último semestre." Alegam que o município requerido 

não está cumprindo com suas obrigações, qual seja, realizar o pagamento 

do aludido adicional, asseverando, ainda, que os repasses da verba 

Federal estão sendo feitos regularmente, contudo, os servidores não 

receberam os devidos pagamentos nos anos de 2016/2017, cujo no valor, 

para cada servidor, é de R$ 1.014,00 (um mil e quatorze) reais. Desse 

modo, requereram liminarmente o bloqueio da verba concernente ao 

incentivo adicional de assistência financeira complementar, que fora 

repassada pelo Governo Federal na conta do Município nos últimos 02 

anos, no valor de R$ 50.700,00 (cinquenta mil e setecentos) reais. Juntou 

documentos de fls. 26/202. É o relatório. Decido. No que dispõe o art. 300 

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. Ou seja, extrai-se do referido 

dispositivo que o julgador tem que se convencer de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória, como também há necessidade 

da urgência, pois a demora poderá comprometer a realização imediata ou 

futura do direito. No caso em tela, tenho que o pedido liminar não merece 

prosperar, uma vez que a Portaria nº 1.350 de 24 de julho de 2002, criada 

pelo Ministério de Saúde, possui, tão somente, o intuito de fixar valor a 

título de incentivo financeiro, para instalação de programas de estratégias 

de agentes comunitários de saúde e de saúde a família, não havendo 

relação ao salário base da classe agente comunitário de saúde, tampouco 

vinculação do repasse desses valores diretamente aos servidores. 

Outrossim, observa-se que mencionada Portaria não encontra respaldo 

legal, ao passo que conforme lesiona na Constituição Federal, a 

concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração pelos 

entes integrantes da Administração Pública Direta depende de autorização 

expressa em lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, além de 

prévia dotação orçamentária. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº 

1.350/2002 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO 

ADICIONAL – REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO DE PROGRAMAS DE 

ESTRATÉGIAS – DIFERENÇA SALARIAL – INDEVIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A Portaria nº 1.350/2002 que institui o Incentivo Financeiro 

Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde, tem como intuito fixar o valor a título de 

incentivo financeiro, para a instalação de programas de estratégias. Desta 

forma, a destinação da parcela de incentivo financeiro adicional 

diretamente aos agentes comunitários de saúde, apenas com fundamento 

em Portaria emanada do Ministério da Saúde, sem atender aos referidos 

requisitos, importaria em afronta a Constituição Federal.” (TJ/MT Ap 

65002/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2017, Publicado no DJE 

21/11/2017). Ante o exposto, nos termos do art. 300 do NCPC/2015, 

INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de urgência. Nos termos do art. 334, 

do NCPC, cite-se o município requerido e intime-se a parte autora para a 

audiência de conciliação, a ser realizada no dia 20 de junho de 2018, às 

16h30min (horário oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o 

prazo de 15 dias para apresentação de contestação iniciará a partir da 

data da referida audiência (art. 335, I, do NCPC). Às providências para a 

realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DA CUNHA MORAES (REQUERENTE)

LUZDALVA TEIXEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COSMO FESTOZO FILHO (REQUERIDO)

GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000204-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA 

MORAES REQUERIDO: GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO, JOAO COSMO 

FESTOZO FILHO Tendo em vista o recolhimento da primeira guia da 

parcela das custas iniciais, recebo a petição inicial. Nos termos do art. 

334, do NCPC, citem-se os requeridos e intimem-se os requerentes para a 

audiência de conciliação no dia 11 de julho de 2018, às 13h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias 

para apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DA CUNHA MORAES (REQUERENTE)

LUZDALVA TEIXEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COSMO FESTOZO FILHO (REQUERIDO)

GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000204-37.2018.8.11.0059. 

REQUERENTE: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA 

MORAES REQUERIDO: GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO, JOAO COSMO 

FESTOZO FILHO Tendo em vista o recolhimento da primeira guia da 

parcela das custas iniciais, recebo a petição inicial. Nos termos do art. 

334, do NCPC, citem-se os requeridos e intimem-se os requerentes para a 

audiência de conciliação no dia 11 de julho de 2018, às 13h00 (horário 

oficial do Estado de Mato Grosso), consignando que o prazo de 15 dias 

para apresentação de contestação iniciará a partir da data da referida 

audiência (art. 335, I, do NCPC). Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82275 Nr: 4406-11.2017.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Américo Vaz Moitinha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença de demanda previdenciária em que 

foi expedido o RPV e houve a informação de pagamento do valor devido.

 É o necessário. Fundamento. Decido.

 Considerando o adimplemento da obrigação imposta por meio de 

sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

extingo o processo.

 Alvarás eletrônicos devidamente expedidos, conforme comprovante em 

anexo.

 Sem custas e honorários.

 Com o trânsito em julgado, arquive-se.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 70344 Nr: 3635-67.2016.811.0059

 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: Wilma Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, a fim de condenar o 

INSS ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez, calculada sua renda 

mensal inicial com base na média aritmética simples dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de 

todo o período contributivo, com termo inicial em 26/01/2016 (fl. 31), data 

do requerimento administrativo.Quanto à atualização monetária, na linha de 

entendimento do STF expressa no julgamento do RE 870.947/SE (sessão 

de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os índices aplicáveis 

às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a 

redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção monetária das 

parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando devidas, de acordo 

com o IPCA-E. Sem custas processuais, diante da isenção conferida pelo 

art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 

10% sobre o valor devido até a data da prolação da sentença, nos termos 

da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba alimentar e porque fortes 

os elementos evidenciadores da probabilidade do reconhecimento 

definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é de ser deferida a 

tutela provisória de urgência para que seja imediatamente implantado o 

benefício buscado, no prazo de 30 dias contados da intimação.Oficie-se 

para implantação do benefício (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT – 

Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) e cumprimento da 

decisão.Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (mil) salários 

mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos 

do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59709 Nr: 3147-49.2015.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Carlos de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Associação dos Moradores do Bairro 

Aeroporto, THAIS FERREIRA DOS SANTOS, Simarley José de Morais Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir ou requererem o julgamento antecipado da 

lide.

Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-59.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAM ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS XAVIER FILHO OAB - MT14543/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: 1000209-59.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 12.267,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[CUMULAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIVAM 

ALVES DE SOUZA 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. 

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 14h30min, 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. PORTO ALEGRE DO NORTE, 4 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000216-51.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO TSCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DIAS DE ARRUDA VOLTOLINE OAB - MT22084/O (ADVOGADO)

RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR OAB - MT22141-B 

(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: 1000216-51.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[RURAL (ART. 48/51)]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ALFREDO TSCHA 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 15h30min, 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. PORTO ALEGRE DO NORTE, 7 de maio de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62671 Nr: 391-33.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelton Schwingel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Considerando que foram adotadas todas as exigências previstas no 

Código de Processo Civil, bem assim tendo em vista que o executado 

quedou-se inerte, deixando escoar o prazo para pagamento da RPV, não 

há o que se falar em quebra da ordem cronológica para pagamento de 

precatório ou Requisição de Pequeno Valor.A Constituição Federal 

estabelece, em seu artigo 100, as formalidades necessárias para os 

pagamentos a serem efetuados pelas Fazendas Públicas, sendo tais 

procedimentos devidamente adotados nestes autos, sem que, contudo, 

restasse frutífera a pretensão do exequente.Outrossim, o Provimento nº. 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, em seu artigo 6, §1º, estabelece 

que diante da inércia da Fazenda Pública em promover o pagamento da 
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requisição, serão os valores sequestrados através do Sistema Bacenjud 

e, na sequência, transferidos ao credor.Desse modo, mostra-se 

perfeitamente aplicável ao caso a regra prevista na indigitada normativa, 

não havendo o que se falar em impenhorabilidade de valores ou quebra na 

ordem cronológica.Face ao exposto, considerando que foi expedido o 

respectivo alvará de liberação de valores, por meio do sistema eletrônico 

correlato, a extinção do feito é medida que se impõe, razão pela qual 

JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução, com fulcro no artigo 

924, inciso II, e artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, 

mediante adoção das formalidades e anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53611 Nr: 3067-22.2014.811.0059

 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: Antonio Vilmar Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, Rosana Pereira dos Santos Schumaher - 

OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para que se manifestem, no 

prazo de 5 (cinco) dias acerca dos estudos e laudos juntados aos autos.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87099 Nr: 7530-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Alvará eletrônico expedido, conforme comprovante em anexo.

Certifique-se quanto ao cumprimento da carta precatória de intimação da 

sentença.

Às providências.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA Nº 019/2018/DF

 O Doutor FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA, Juiz de Direito em 

Substituição Legal da Comarca de Porto dos Gaúchos, no uso de suas 

Atribuições Legais, etc ...

 Considerando que a servidora Nilza Rodrigues Gonçalves, matrícula nº 

8906, Gestora Administrativa irá usufruir de 30 (trinta) dias de licença para 

acompanhamento de saúde do filho menor Otávio Henrick Rodrigues 

Antunes no período de 14/05/2018 a 12/06/2018.

 R/E/S/O/L/V/E:

 Designar a servidora NAIR REZER, Técnica Judiciária, matrícula nº 8858, 

para responder cumulativamente ao seu cargo a função de Gestora 

Administrativa, durante o afastamento da titular Nilza Rodrigues 

Gonçalves, no período de 14/05/2017 a 12/06/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos – Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 Porto dos Gaúchos/MT, 14 de maio de 2018.

 FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 Juiz de Direito em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20194 Nr: 457-75.2012.811.0019

 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: Denilson Dalmir Lemke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Lameu de Azevedo, Município de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12.674- OAB/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A, Lindamir 

Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 Intimo a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 20088 Nr: 348-61.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safraide e Kanopp Ltda-ME, Alessandra 

Safraide, Gorete Claudete Kanopp, OSMAR SAFRAIDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:5432/MT, Romes Júlio Tomaz - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110

 Certifico que intimo o advogado nomeado às executadas para manifestar 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21518 Nr: 555-26.2013.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B/MT, Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Ante a juntada da manifestação do perito, intime-se as partes para 

manifestarem no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32627 Nr: 4-07.2017.811.0019

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico, diante do lapso temporal sem a publicação do despacho de ref. 

170, que procedo a INTIMAÇÃO do Dr. Moacir Velozo Junior, acerca da 

sentença proferida, bem como da decisão de ref. 170.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31644 Nr: 1954-85.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vieira Bispo, Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thais Machado de Sousa - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1025716/5/2018 Página 564 de 602



OAB:23163/MT

 Considerando que se esgotou o prazo do edital sem manifestação, intimo 

a advogada Thais Machado de Sousa, OAB/MT 23163, como curadora 

especial do executado, para que apresente defesa no prazo legal, 

conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do novo Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21721 Nr: 740-64.2013.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K.A Busaquera-ME, Katiane Aparecida 

Busachera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT, Pedro Francisco Soares - OAB:12999/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT, Nilton 

Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT

 Considerando a certidão retro, impulsiono os autos a fim de intimar o 

exequente para manifestar nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 2298-66.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson A Olah Junior ME, Wilson Alberto Olah 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente da juntada da carta precatória (ref.58)para 

manifestar o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000050-42.2018.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE FERREIRA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA NOVO HORIZONTE - 

COOPERNONTE (EXECUTADO)

 

INTIMAR a parte requerente para manifestar, sobre a juntada da 

correpondência devolvida, no prazo de 10 dias.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-89.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para Audiência de Conciliação redesignada para o dia 

26/06/2018, às 14h00min(horário oficial de Cuiabá).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 42205 Nr: 2506-27.2014.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:16691-A

 Vistos, etc.

Intime-se o embargado por meio de seu Advogado, via DJE, para que tome 

ciência da sentença prolatada de fls. 07/11.

No mais, atente-se a serventia para que todas as intimações dos atos 

processuais sejam publicadas exclusivamente em nome do procurador, 

Dr. Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/MT Nº. 16691-A), procedendo às 

devidas anotações no sistema e na capa dos autos.

 Não sendo, apresentado recurso, certifique-se o Senhor Gestor trânsito 

em julgado da sentença de fls. 07/11.

 Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143202 Nr: 811-96.2018.811.0017

 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): Jari Luis Schineider, Fabiana Ribeiro Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto.O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora.No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143279 Nr: 862-10.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rocha de Azevedo, Willians Milhomem 

Azevedo, Antonio Milhomem de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, cite-se a parte Executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito (caput do artigo 829 do CPC), devendo 

constar no mandado que, não efetuado o pagamento, munido da segunda 

via do mandado, o oficial de justiça procederá, após transcorrido o prazo 

retro mencionado, à penhora de bens e a sua avaliação (§1° do artigo 829 

do CPC), preferindo-se aqueles indicados pelo credor na inicial (letra “c” 

do inciso II do artigo 798 do CPC), se houver, lavrando-se o respectivo 

auto.O oficial de justiça, não encontrando o Executado, arrestar-lhe-á 

tantos bens quantos bastem para garantir a execução, observando 

preferencialmente os indicados pelo credor na inicial, se houver. Nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará 

o devedor 02 (duas) vezes em dias distintos e; havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1° do artigo 830 do CPC). Competirá ao 

Exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a 

com hora certa. Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se 

refere o art. 829, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento. Não havendo pagamento ou penhora de bens, intime-se a 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora.No entanto, em caso 

de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, sendo que, 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Por fim, o valor dos 

honorários poderá ser elevado até 20% (vinte por cento), quando 

rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não 

opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, 

levando-se em conta o trabalho realizado pelo Advogado do Exequente. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142521 Nr: 443-87.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Martins Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A, Weiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:OAB/GO n° 18968

 Autos ID N.º 142521

Vistos.

Considerando que esta magistrada estará em gozo de férias 

compensatórias no período compreendido entre 14/05/2018 a 25/05/2018, 

o qual foi devidamente autorizada a dispensa pela presidência do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso em 26/04/2018, restam prejudicadas as 

audiências designadas durante este período.

Com isso, REDESIGNO a presente oralidade para o dia 18/07/2018, às 

13h00min. (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, 04 de maio de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49318 Nr: 2229-11.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE ALMEIDA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, Annielen Chiarelle de Souza Thompson Bernardes - 

OAB:12.325/MT, Luis Roberto Silva e Taques - OAB:17.504/MT, 

Rodrigo Direne de Moraes - OAB:13.878/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que o advogado não estava cadastrado e não consta na publicação 

de expediente nº 10255, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Requerida Echer Empreendimentos Ltda, via DJE, para que, no prazo de 05 

(cinco )dias aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de 

fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, conforme 

r. Decisão de ref. 29.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50601 Nr: 2825-92.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLFO THIAGO MENGARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, tendo em 

vista que o advogado não estava cadastrado e não consta na publicação 

de expediente nº 10255, impulsiono estes autos para intimar a parte 

Requerida Banco Itaú S/A, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco )dias 

aponte, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide, conforme r. 

Decisão de ref. 24.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39965 Nr: 429-79.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marcia de Jesus do Nascimento, Sara Cristina 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleison Peres Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEISON PERES ALVES, Cpf: 

96634952191, Rg: 4364617, Filiação: Helio Peres de Paula e de Lucia 

Alves de Jesus, data de nascimento: 05/12/1980, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, divorciado(a), motorista, Telefone (66)9913-3382. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR 

o réu ao pagamento de 30% do salário mínimo nacional em benefício de 

sua prole, devidos desde a citação, com juros legais de mora no importe 

de 1% ao mês e correção monetária, segundo o INPC, ambos desde cada 

vencimento, além do dever de arcar com 50% das despesas 

extraordinárias.Ciência ao Ministério Público.P.R.I.

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, Rosiane da Mata 

Pereira, digitei.

Querência, 14 de maio de 2018

Roger Maurício Campos dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33186 Nr: 465-92.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX CARLOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32721 Nr: 30-21.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX CARLOS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/07/CGJ, impulsiono 

estes autos para intimar a parte Autora, via DJE, para que promova o 

recolhimento do valor da diligência mediante emissão de guia, disponível no 

sítio eletrônico do PJMT (www.tjmt.jus.br - > serviços-> guias -> emissão 

de guias de diligência), devendo o comprovante da guia devidamente 

recolhida ser trazida aos autos, para o cumprimento do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47385 Nr: 1289-46.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 (...)Para o cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 3.º, 

do Código Penal, uma vez que o acusado é REINCIDENTE, fixo o regime 

inicial FECHADO. Mantenho a PRISÃO PREVENTIVA do acusado, por 

estarem presentes os requisitos ensejadores de prisão cautelar, por ora 

ainda mais evidentes com a prolação dessa sentença condenatória. Este 

julgador entende que salta aos seus olhos e de qualquer homem médio a 

ofensa à ordem pública, diante da periculosidade concreta da conduta do 

acusado que é contumaz em crimes contra o patrimônio. Ademais, o réu já 

se encontrava preso desde o início do processo, e não é coerente que 

seja colocado em liberdade neste momento processual, uma vez 

condenado, devendo sua pena ser cumprida em regime inicialmente 

fechado.Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do 

regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a 

progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos 

subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no 

Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas 

impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: (“... APLICAÇÃO 

DO ART. 387, § 2º, DO CPP Impossibilidade Detração é matéria afeita ao 

juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo 

tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas 

impostas...” HC 2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).Considerando 

que o réu não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do 

Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena 

restrita de direito, bem como suspender a execução da pena.Estando o 

réu preso e considerando-se o regime inicialmente imposto para 

cumprimento de pena, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Isento o 

acusado do pagamento das despesas e custas processuais, eis que sua 

defesa foi patrocinada por advogado dativo. (...). Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 946-53.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson José Ferreira Rocha, Esly Borges 

Massena Junior, FABIO ANDRADES DORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:OAB/MT 22.277/O, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT, JOSE RENATO DE MORAES - OAB:OAB/MT 

13.330-A, Marciano Xavier das Neves - OAB:11190/0 MT, Pedro 

Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:OAB/MT 20.700/O

 Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a denúncia para, em juízo provisório de admissibilidade da 

culpa, PRONUNCIAR os acusados WEMERSON JOSÉ DA ROCHA E ESLY 

BORGES MASSENA JUNIOR, devidamente qualificados, sendo o primeiro 

como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV, e VI, e o 

segundo, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, 

todos do Código Penal, determinando sejam eles submetidos a julgamento 

pelo Tribunal do Júri desta Comarca.Por outro lado, não havendo indícios 

suficientes de autoria que o liguem ao crime de homicídio, IMPRONUNCIO O 

Acusado FABIO ANDRADES DORTA, devidamente qualificado, nos termos 

do art. 414 do Código de Processo Penal. Da Prisão dos Acusados 

Pronunciados:Tendo em vista que o réu WEMERSON permaneceu preso 

durante todo o trâmite processual; considerando que subsistem os 

requisitos legais da prisão preventiva, especialmente visando assegurar a 

aplicação da lei penal, já que o Acusado só foi preso em outro município, 

por conta do mandado de prisão. Considerando ainda que deverá ser 

interrogado perante o Egrégio Tribunal do Júri e que existe probabilidade 

de empreender fuga, MANTENHO a prisão do acusado, nos termos do art. 

413, § 3º, c/c art. 312, todos do Código de Processo Penal. Quanto ao 

Acusado MASSENA, uma vez que respondeu em liberdade a todo o 

processo, não vejo motivos para a decretação de sua prisão.Uma vez que 

é cabível a interposição de recurso por qualquer uma das partes, e 

estando o Acusado Wemerson preso, deixo para analisar o mérito dos 

outros crimes conexos imputados ao Acusado Fábio, após eventual 

trânsito em julgado da presente decisão. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56549 Nr: 1715-27.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIRENE MOURA DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais e 

defiro a gratuidade da justiça. Anote-se.

 É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação 

do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

 De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos:

"Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência.
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A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo".

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

"Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas 

de forma incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova 

material, não há prova cabal do direito da parte requerente a receber o 

benefício pleiteado.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56552 Nr: 1716-12.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TIAGO DE QUEIROZ 

DA MAIA SANTOS - OAB:23850/O, RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais e 

defiro a gratuidade da justiça. Anote-se.

 É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação 

do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

 De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos:

"Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo".

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

"Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas 

de forma incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova 

material, não há prova cabal do direito da parte requerente a receber o 

benefício pleiteado.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56556 Nr: 1718-79.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE ASSOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais e 

defiro a gratuidade da justiça. Anote-se.

 É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação 

do provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela.

 De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a tutela 

provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos:

"Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência.

A tutela de urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que prevê:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo".

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada:

"Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, 

a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”.

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário 

que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.

Dessa forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas 

de forma incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova 

material, não há prova cabal do direito da parte requerente a receber o 

benefício pleiteado.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA.

Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso/AGU, cite-se 

a autarquia requerida, mediante remessa dos autos via postal, para, 

querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, fazendo-se 
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constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 285 e art. 

319, ambos do Código de Processo Civil.

Em atenção ao Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação.

Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, independentemente de nova conclusão.

Após, tornem conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56133 Nr: 1531-71.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Germano Steyding Boeck, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46571 Nr: 841-76.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Adair Bolognini, Iracema Ribeiro Bolognini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHS Agronegócio - Indústria e Comércio Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO DE SOUZA - 

OAB:19.942 OAB/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:OAB/MT 12.009, Thiago de Abreu Ferreira - OAB:OAB/MT 5.928

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora sobre a pendência do recolhimento de custas 

(ref 50).

Prazo: 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43974 Nr: 1750-55.2016.811.0079

 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: Adão Noleto Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA KAREN DOS SANTOS 

CARNEIRO - OAB:20480/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora em 10 dias sobre a alegação de perda do 

objeto.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44378 Nr: 1959-24.2016.811.0079

 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: Simone Dos Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Designo o dia 09 de agosto de 2018, às 15h (Horário de Mato Grosso)para 

a realização da audiência.

Permanece na íntegra a decisão de ref 24.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54129 Nr: 729-73.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMF, MLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de REF 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 215-57.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PINTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se o prazo de 30 dias para apresentação do cumprimento de 

sentença.

Nada sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44626 Nr: 2075-30.2016.811.0079

 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: BONFIM FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Nacional - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Designo o dia 09 de agosto de 2018, às 16h, para a realização da 

audiência.

Permanece na íntegra a decisão anterior.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43076 Nr: 1351-26.2016.811.0079

 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: Raimundo Nonato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Atualize o sistema Apolo para que faça constar “cumprimento de 

sentença”.

Intime-se (com envio dos autos) a autarquia ré para que apresente, 

querendo, impugnação à execução, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

preceitua o art. 535 do NCPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito
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 Cod. Proc.: 40659 Nr: 388-18.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU RAIMUNDO NEVES , ELZA CANDIDA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benjamim Rampelotto Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o decurso de prazo para contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38497 Nr: 1147-16.2015.811.0079

 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: Espolio de Alipio Gonçalves Diniz, Neoci Lima Diniz, 

Mara Gilza Souza Diniz, Mariuzan Souza Diniz, Evaldo Carlos de Lima, 

Eniglauber de Lima Diniz, Fabricia Eva de Souza Diniz, Engridi Jubiliani de 

Lima Diniz, Glaucia Anciladey Fabro Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa Mendes Teixeira, Raul Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Jorge Leite - 

OAB:3045 MS, HEDDERSON ALBUQUERQUE MUNHOZ - OAB:18976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o disposto no art. 256, II, do NCPC, visto que a parte 

autora alega a circunstância fática de que a parte ré se encontra em lugar 

ignorado, incerto ou inacessível, especialmente em face das diligências 

infrutíferas de tentativa de localização, extrai-se que o quadro-fático se 

amolda perfeitamente ao disposto no art. 256, §3º, do CPC.

Além disso, entendo que a citação por edital só deve ser deferida quando 

esgotados os esforços de localização do réu, nos limites da razoabilidade.

É o caso dos autos, mormente em vista do evidente lapso temporal 

existente entre o ajuizamento da demanda e o deferimento desta medida, 

levando-se em conta os esforços praticados pela parte autora na 

obtenção da informação necessária.

Assim, determino a citação por edital da parte ré, fixando o prazo mínimo 

legal (20 dias), devendo o edital conter as informações previstas no art. 

257 do CPC.

Por fim, advirto a parte autora das penas previstas no art. 258 do CPC.

Transcorrido o prazo, remetam-se os autos à Defensoria Pública para 

exercer o encargo previsto no art. 257, IV, c.c art. 72, I, do CPC.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38071 Nr: 905-57.2015.811.0079

 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: PDSDC, JCCS, PCdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme Menezes de 

Souza Moreira - OAB:OAB/GO 36.331

 Vistos.

Trata-se de pretensão envolvendo alimentose guarda de menores em que 

se noticia a alteração de endereço da parte, o que ensejou a manifestação 

do Parquet no sentido de remessa dos autos à nova comarca de domicílio.

 É o caso dos autos.

A mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do 

processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para 

o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, 

previsto no CPC, segundo o qual a competência se define no momento da 

propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia.

Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, 

desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança 

e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC". 

Assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do 

CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz 

e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da 

competência no curso do processo, sempre consideradas as 

peculiaridades da lide.

Isso porque o caráter continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado 

com a índole social da ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra 

da perpetuatio jurisdictionis.

Diante do exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA – MT, determinando a remessa dos autos à nova 

comarca informada ()Redenção - PA)

Às providências, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40728 Nr: 4101-15.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMAR, PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Almeida Leão - 

OAB:17068/O, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP, Jocicler Oliveira Nascimento - OAB:OAB/MT 19.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para o patrono da parte autora apresente a conta 

bancária para o depósito dos alimentos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 946-53.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson José Ferreira Rocha, Esly Borges 

Massena Junior, FABIO ANDRADES DORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:OAB/MT 22.277/O, Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A, Deybson Ibiapino Costa Santos - 

OAB:19171-O/MT, JOSE RENATO DE MORAES - OAB:OAB/MT 

13.330-A, Marciano Xavier das Neves - OAB:11190/0 MT, Pedro 

Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:OAB/MT 20.700/O

 Vistos.

RECEBO o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Representante do 

Ministério Público, eis que tempestivo.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 02 

(dois) dias, apresente suas razões recursais.

Intime-se a defesa do Acusado Fábio para que, em igual prazo, apresente 

suas contrarrazões.

Intimem-se, ainda, os Defensores de todos os Acusados, acerca da r. 

sentença de pronúncia, vez que, por um erro no sistema, não foi publicada 

a sentença de pronúncia.

 Por fim, voltem-me conclusos os autos, para os fins do art. 589 do CPP.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52105 Nr: 3527-41.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:46257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Custas pela parte autora, observada a gratuidade. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 
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ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, 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 (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50613 Nr: 2835-42.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARM, ERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

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.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48646 Nr: 1926-97.2017.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdAV, DdAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.De acordo com o art. 1.209 CNGC, independentemente de 

determinação judicial, será feita a intimação das partes e interessados, 

bem como do Ministério Público, dos atos de que devam tomar 

conhecimento, a teor do previsto no artigo 203, § 4º do CPC.Ainda, de 

acordo com o art. 1.217 do mesmo diploma, caso seja devolvida na 

secretaria com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a 

prática de todos os atos, mandado, carta precatória ou qualquer outro 

expediente, a secretaria dela intimará a parte interessada para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 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.Sendo negativa, total ou parcial, eventual diligência 

deprecada, intimar o interessado a se manifestar em 05 (cinco) dias. 

Havendo manifestação no prazo, dar cumprimento ao pedido.Caso seja 

devolvida na secretaria carta precatória ou qualquer outro expediente, 

com diligência parcial ou totalmente infrutífera, ou seja, sem a prática de 

todos os atos, a secretaria intimará a parte interessada para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se, independentemente de determinação 

judicial.Decorrido o prazo fixado para cumprimento da carta precatória, 

deverá ainda o Gestor judiciário expedir ofício solicitando a sua devolução 

devidamente cumprida, podendo reiterar tal solicitação a cada 30 (trinta) 

dias, ou quantas vezes for necessário.Assim, providencie-se o 

necessário para a efetivação das ordens de citação e intimação, 

certificando-se o necessário e impulsionando o feito, independentemente 

de nova conclusão.Sem prejuízo, designe-se oportuna audiência de 

conciliação de acordo com a pauta do setor de Conciliação da 

comarca.Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44318 Nr: 1924-64.2016.811.0079

 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: LSDM, GSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38445 Nr: 1112-56.2015.811.0079

 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: VFdS, VFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Providencie-se a REALIZAÇÃO de Laudo Socioeconômico na residência 

da parte requerente, OFICIANDO-SE a psicóloga e a assistente social 

credenciadas nesta comarca, para que o efetue, para fins de apuração da 

situação socioeconômica na qual o requerente está inserido. Fixo o prazo 

de 10 dias, sob pena de responsabilidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40503 Nr: 330-15.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUANTUM S.A., ÁTOMO 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arthur de Alcântara A. 

Machado - OAB:37963/GO, Caroline Faria Siade - OAB:30.355/GO, 

Leonardo Faria Siade - OAB:32465/GO, MÁRCIO ROBERTO JORGE 

FILHO - OAB:22152, Mirian Ribeiro Rodrigues de Mello Gonçalves - 

OAB:8798/A

 Vistos.

REF 39: Manifeste-se a parte contrária.

Prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56564 Nr: 1723-04.2018.811.0079
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Martins dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Designo o dia 5 de junho de 2018, às 13h, para cumprimento do ato.

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32617 Nr: 1072-45.2013.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU LINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louiser Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:PR8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOVERAL FRANCISCO 

LOPES - OAB:3.549-B

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria n.º 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR 

o patrono(a) da parte requerente, para que, providencie o deposito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante Guia a ser retirada no site do 

Tribunal de Justiça, no link Guias online, no endereço eletrônico: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, para que o Sr. 

Oficial de Justiça cumpra o mandado de Avaliação, conforme certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fls. 84.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38031 Nr: 877-89.2015.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, EOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCS, ECdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0, Kamilla Karem Santos Carneiro - OAB:20480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito para a patrona da requerente manfiestar 

acerca de devolução da Carta Precatória ref. 52, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44732 Nr: 2125-56.2016.811.0079

 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: SBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para o patrono da parte autora, tendo em vista a 

informação de possível acordo entre as partes ref. 17, para que informe o 

juízo sobre tal, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36784 Nr: 336-56.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BATISTA DE MELO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:MT 20853/A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Os sistemas privativos e disponíveis ao Juízo se justificam para 

incluir/retirar restrições ou constrições judiciais, não para pesquisar a 

existência de bens ou endereços em nome da parte ré. Ainda, ressalto 

que a parte autora não pode impor ao Poder Judiciário o encargo de 

diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o crédito cobrado ou 

o paradeiro da parte ré, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade, incumbindo ao Estado-Juiz tomar partido na lide, 

independentemente de qualquer interesse público.

 A propósito, diante de todos os meios privados à disposição, não se 

afigura justificável que a instituição financeira, com vultosos recursos, 

alegue qualquer hipossuficiência na efetivação de diligências ordinárias no 

curso da lide, facultando-se a própria suspensão do feito ou 

peticionamento pertinente à legislação disponível.

Diante do exposto, indefiro os pedidos, concedendo o prazo de 30 dias 

para pertinente impulsionamento.

Com o decurso do prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51135 Nr: 3054-55.2017.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A alienação fiduciária em garantia é um contrato instrumental em 

que uma das partes, em confiança, aliena a outra a propriedade de um 

determinado bem, ficando esta parte (uma instituição financeira, em regra) 

obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a 

ocorrência de determinado fato.No contrato de alienação fiduciária, a mora 

decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a lei exige 

que o credor (mutuante) demonstre a ocorrência desse atraso notificando 

o devedor.Assim, o credor deverá fazer a notificação extrajudicial do 

devedor de que este se encontra em débito, comprovando, assim, a mora. 

Essa notificação é indispensável para que o credor possa ajuizar ação de 

busca e apreensão.A propósito, a comprovação da mora é imprescindível 

à busca e apreensão do bem alienado Fiduciariamente (Enunciado 72 da 

Súmula do STJ).Na espécie, verifico que a comprovação da mora restou 

evidenciada nos autos, especialmente pelo INSTRUMENTO DE PROTESTO 

que consta da petição inicial, em que se afirma a entrega pessoal à parte 

ré.Em razão disso, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, com fundamento nos 

artigos 3º e seguintes do Dec. Lei 911/69 e alterações inseridas pela Lei 

10.931/04.Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com a parte autora, na pessoa de seu representante legal.Executada 

a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36470 Nr: 192-82.2015.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO FEITOSA FEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a notícia do não cumprimento do acordo homologado, 

bem como o pedido expresso da parte Requerente, EXPEÇA-SE mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o bem com a parte autora, na 

pessoa de seu representante legal, eis que a liminar vindicada já restou 

deferida (Ref: 09).

Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, 

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).
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Poderá 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.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 

apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14 

do art. 3º do DL 911/69).

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36153 Nr: 2699-50.2014.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. SOARES DE SOUA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:84206 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Considerando que a demanda foi proposta ainda no ano de 2014, ou seja, 

há quase 04 anos, e não há sequer citação, tenho para mim que o 

prosseguimento do feito se afigura impossível.

Isso porque a citação é pressuposto processual indispensável para o 

regular trâmite do feito.

Ressalta-se a inércia da parte autora em diligenciar o endereço correto do 

requerido ou requerimento de citação editalícia pelo esgotamento dos 

meios necessários de localização, ocasionando estatística negativa para a 

Comarca de Ribeirão Cascalheira - MT, protelando um feito que sequer 

iniciou (não há processo sem citação).

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32227 Nr: 679-23.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RIBEIRO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883

 Ante o exposto e considerando que não há causa que exclua a 

culpabilidade ou isente o réu de pena, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

punitiva contida na denúncia para o fim de CONDENAR RICARDO RIBEIRO 

DE BARROS, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 

217-A, c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal. PASSO A DOSAR A 

PENA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 8389 Nr: 633-49.2004.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO BATISTA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Willian Marcos Vasconcelos - 

OAB:OAB/MT 11.323

 Isso posto, JULGO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE de GERALDO 

BATISTA MAIA, devidamente qualificado, em virtude da prescrição da 

pretensão punitiva, ex vi do disposto no art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. I 

e 115, todos do Código Penal, combinados com o artigo 61 do Código de 

Processo Penal.CANCELO a sessão de julgamento já designada. 

Notifique-se o Representante do Ministério Público. Intime-se o Advogado 

do Acusado, por meio do DJE, sendo desnecessária a intimação pessoal 

do Acusado, por ser a sentença meramente declaratória de extinção de 

punibilidade. Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se as 

comunicações necessárias e arquive-se, com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51922 Nr: 1128-86.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucinei Pereira Neto

 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:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 48801 Nr: 3334-10.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Noroeste de Mato 

Grosso LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Alves Vieira EPP, Antonio Alves Vieira, 

Lucio Alves Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para se manifestar nos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46750 Nr: 2285-31.2017.811.0052

 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: Fabiana de Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39673 Nr: 655-71.2016.811.0052

 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: Lucio Casagrande da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mercia Vilma do Carmo - 

OAB:MT - 8.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 655-71.2016.811.0052 – Código: 39673
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DESPACHO

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem 

em relação ao laudo pericial (ref. 49).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36597 Nr: 610-04.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Medis Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 610-04.2015.811.0052 – Código: 36597

DESPACHO

Vistos em correição.

Determino:

1- Intime-se o perito DR. FÁBIO MANOEL DOS PASSOS da decisão de ref. 

42, a fim de que pague a multa lhe imposta

2- Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez), dias se 

manifestem em relação ao laudo pericial (ref. 57).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36437 Nr: 550-31.2015.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilza de Fátima Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júlio Cezar Massam Nichols - 

OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 550-31.2015.811.0052 – Código: 36437

DESPACHO

Vistos em correição.

Determino:

1- Intime-se o perito DR. FÁBIO MANOEL DOS PASSOS da decisão de ref. 

58, a fim de que pague a multa lhe imposta.

2- Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez), dias se 

manifestem em relação ao laudo pericial (ref. 73).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39258 Nr: 481-62.2016.811.0052

 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: Waldemar Toro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

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, ou manifestarem acerca de 

eventual julgamento antecipado do mérito.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

continuidade da instrução ou julgamento antecipado do mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41603 Nr: 1727-93.2016.811.0052

 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: Gisele de Castro Yunes Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT - S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

Transcorrido o prazo, 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, ou manifestarem 

acerca de eventual julgamento antecipado do mérito.

Após, com ou sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para 

continuidade da instrução ou julgamento antecipado do mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9078 Nr: 53-61.2008.811.0052

 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: Jovelina Ferreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Em face da certidão de fls. 102, INTIME-SE a autora para promover o 

regular prosseguimento do feito, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, sob 

pena de extinção.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36508 Nr: 584-06.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Rampaso de Almeida Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 584-06.2015.811.0052 – Código nº 36508

Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que a d. Defensora Pública, estava 

patrocinando os interesses do réu, porém, no dia 01.09.2017, houve 

SUSPENSÃO do expediente da Defensoria Pública militante nesta 

Comarca, em razão da Portaria de nº 779/2017DPG.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, o réu deve ser assistido por defesa técnica, sob 

pena de nulidade absoluta.

 Posto isso, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA 

CONSTITUIR NOVO ADVOGADO, OU, EM NÃO TENDO CONDIÇÕES, 

MANIFESTAR SEU DESEJO DE SER PATROCINADO POR DEFENSOR 

DATIVO, DEVENDO O SR. MEIRINHO CERTIFICAR.

 Declarada a hipossuficiência, NOMEIO, como Defensor Dativo, desde já, o 

Dr. MARCELO BARROSO VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue 

como advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Assim, de acordo com o que manifestar o réu, INTIME-SE o douto 

causídico para, em caso de aceitação do múnus, representar os 

interesses do acusado.

 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.

Ademais, apresentada a Resposta à Acusação (Ref. 22), na forma do 

artigo 396-A, do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes 

as causas de absolvição sumária previstas no art. 397, do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o DIA 06 

DE JUNHO DE 2018, ÀS 16H15MIN, ocasião que serão ouvidas a vítima, as 
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testemunhas de Acusação/Defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de Carta 

Precatória.

CIÊNCIA ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 700-38.2016.811.0032

 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: Douglas Carvalho Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Estfe da Silva, Alcilene Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562, Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

 Considerando que a audiência anteriormente designada não se realizou, 

redesigno a solenidade, para o dia 11.09.2018, às 13h30min, devendo-se 

intimar a parte autora e ré, pessoalmente, bem como seus advogados via 

Dje.

Saliento que as partes deverão indicar o rol de testemunhas que 

pretendem ouvir, no prazo de 15 (dias), sob pena de preclusão, sendo 

que deverão as trazer para a audiência independentemente de intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81489 Nr: 1416-94.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Vinicius Alves Conrado, Oneide Laura Conrado 

de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS COELHO DO PRADO - 

OAB:20888/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]. Desse modo, DEFIRO a antecipação da tutela provisória de urgência 

pleiteada pela parte Requerente, sem prejuízo da aplicação vindoura do 

principio "rebus sic standibus", para determinar à parte requerida que 

implemente, provisoriamente, o benefício de pensão por morte ao 

requerente, esta equivalente ao percentual de 83,33% do salário mínimo 

vigente.Pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça 

e da cautelaridade, determino que a parte requerida institua o benefício em 

5 (cinco) dias, a contar da intimação, independentemente da interposição 

de eventual recurso. CITE-SE o Requerido, através dos meios legais, para 

contestar a ação no prazo legal.Proceda-se, se for o caso, com o correto 

tarjeamento eletrônico dos autos, assegurando-lhe a legal 

preferência/prioridade de tramitação e julgamento, tudo na forma 

disciplinada na CNGC/MT.Com a chegada da contestação, intime-se a 

parte autora para apresentação de impugnação.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81426 Nr: 1364-98.2018.811.0032

 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: Antonio Leandro Pereira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de Gratuidade da Justiça e desde já 

determino à parte autora que promova, no prazo de 15 (quinze) dias a 

emenda da petição inicial, para fazer juntar aos autos os respectivos 

comprovantes de pagamento das custas e taxas judiciais, ou, no mesmo 

prazo, requerer o parcelamento do recolhimento das custas 

remanescentes em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, cujo início 

deve-se dar a partir do mês de junho/2018, até o dia 15 (quinze) de cada 

mês, os quais desde já defiro, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo sem resolução do mérito.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70716 Nr: 188-21.2017.811.0032

 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: EULER EMANOEL DO CARMO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 188-21.2017.811.0032

Código n.º 70716

Vara Única

S E N T E N Ç A

Vistos.

Cuida-se de pedido de alvará formulado por EULER EMANOEL DO CARMO 

JUNIOR, objetivando autorização judicial para alienação dos bens deixados 

pelo autor da herança EULER EMANOEL DO CARMO.

Após requerimento formulado pelo Ministério Público, intimou-se a parte 

autora para que se manifestasse nos autos, tendo, contudo, quedando-se 

inerte, mesmo após ter-se procedido à sua tentativa de intimação por meio 

pessoal, tudo conforme constante dos autos.

Agora, vem os autos conclusos para deliberação.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Sem maiores delongas, exsurge dos autos a necessária aplicação do que 

dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto intimada a 

parte autora para promover os atos processuais que lhe competiam, 

quedou-se inerte, atraindo assim a necessária extinção do processo sem 

resolução do mérito.

No ponto, há de se consignar que nem mesmo a não localização da parte 

autora para intimação pessoal, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, 

afasta tal conclusão, uma vez que, conforme dispõe o art. 77, V, do 

mesmo Codex, é dever das partes “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”.

Saliento que, embora seja o direito de ação direito fundamental, é certo 

que não existem direitos absolutos, de modo que há sempre que 

buscar-se a ponderação entre uns e outros. Neste passo, o exercício 

abusivo do direito de ação deve ser severamente repelido, para 

possibilitar assim que predominem outros direitos fundamentais igualmente 

sufragados na ordem constitucional.

Desta forma, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, III do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85382 Nr: 531-17.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA aventada, para FIXAR a título de 

alimentos provisórios o valor equivalente à 30% (trinta por cento) do 

salário líquido do requerido, acrescidos de férias e 13º, e futuros ajustes 

salariais, a ser depositada na conta bancária em nome da representante 

legal do Requerente, devidos a partir da citação, cujo valor deverá ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente na conta corrente 

a ser aberta no Banco do Brasil.....Considerando que de acordo com o 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser estimulada a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/05/2018 às 11:30 horas. CITE-SE a parte 

Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data 

designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, portando 

os documentos pessoais, com a observância de que o mandado de 

citação deverá conter apenas os dados da audiência, desacompanhado 

de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). ...Não havendo 

possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 697 do 

CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não contestada, 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo 

como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e 

por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que 

se prove o contrário das informações exaradas. INTIME-SE, a Autora, por 

meio de seu advogado. CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO/OFICIO.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83804 Nr: 2132-92.2017.811.0053

 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: ORLANDA MARIA DA SILVA, ROSENDO ALVES DA 

SILVA NETO, MEYRE APARECIDA FONSECA DE SOUZA, EVALDO 

CATARINO DA FONSECA, VALDEVIRA GOMES RODRIGUES, JANAINA 

PATRICIA DE ARRUDA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os documentos apresentados com o pedido de reconsideração (ref. 08) 

não demonstram qualquer alteração fática na situação apresentada nos 

autos, que pudesse levar a modificação da decisão que indeferiu o pedido 

de Assistência Judiciária Gratuita.

No caso concreto, muito embora afirmem os Autores que não possuem 

condições de arcarem com as custas do processo, não resta comprovado 

pelos documentos juntados o estado de miserabilidade, bem como não 

restou evidenciado a alegada pobreza dos Requerentes.

No mais, caberia aos Autores à demonstração contábil da impossibilidade 

de pagar a taxa judiciária exigida.

Assim mantenho a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária 

gratuita.

Em consequência determino procedam com o recolhimento das custas 

processuais no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do art. 485, I, do CPC/2015.

Intime-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82710 Nr: 1629-71.2017.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL MAURO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO BARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22984/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ref. 04.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82686 Nr: 1621-94.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE acerca da eventual decurso do prazo para manifestação 

da parte Requerida.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/06/2018 às 

12:00 horas.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84370 Nr: 91-21.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 
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informações exaradas.

 INTIME-SE, a parte Autora.

CIÊNCIA ao MP.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84373 Nr: 93-88.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 designo audiência de conciliação para o dia 12/06/2018 às 11:00 horas. 

CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora.CIÊNCIA ao MP.Processe-se em segredo de justiça 

(art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82645 Nr: 1599-36.2017.811.0053

 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: JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE DE MOURA RIBEIRO - 

OAB:9274/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição de ref. 14 como emenda da inicial.

Com fulcro art. 98 do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe 

os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das 

informações exaradas.

 CITEM-SE os Requeridos para, querendo, oferecerem resposta em 15 

(quinze) dias, advertindo-os dos efeitos da revelia, nos termos do artigo 

344, do CPC.

Após, com ou sem contestação, abram-se vistas ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 76689 Nr: 937-09.2016.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elaine Freire Alves - OAB:12952

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Vistos etc.

DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73931 Nr: 1549-78.2015.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO FERNANDO PECORA DE 

AMORIM - OAB:17695/O

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta do réu Ivanildo Pereira dos Santos, apresentada 

por meio de defensor dativo, ocasião em que optaram por apresentar 

defesa em termos genéricos, deixando para apreciar o mérito da questão 

durante o processo.

O presente caso não se enquadra nas hipóteses da absolvição sumária 

(art. 397 e incisos, do CPP), assim DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 19 de julho de 2018, às 13h30min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, a defensora dativa (DJE), o réu e as 

testemunhas arroladas pela acusação.

REQUISITE-SE o acusado preso.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85201 Nr: 444-61.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEOCLOVISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Recebo a emenda à inicial no que toca ao valor da causa.

Anote-se.

2. Defiro o pedido e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para juntada da 

comprovação da mora por parte do requerido.

Transcorrido o referido prazo, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85375 Nr: 527-77.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEREIRA SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso.Após 

executada a medida liminar, cite-se o requerido para, querendo: A) 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 
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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 B) 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. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC.Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85047 Nr: 364-97.2018.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nessa senda e, levando-se em conta as razões expendidas na petição 

inicial, os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em 

mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem 

descritos na inicial, nos termos do art. 3º do Dec-Lei 911/69 com as 

alterações da Lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário a 

pessoa indicada na exordial, mediante termo e compromisso.Após 

executada a medida liminar, cite-se o requerido para, querendo: A) 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 B) 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. 

Consigne-se no mandado as advertências legais contidas nos arts. 285 e 

319 do CPC.Desde já, defiro os benefícios do artigo 212, §§ 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil, bem como a requisição de força policial se 

necessário for. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70913 Nr: 1872-20.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY DIAS DA SILVA COSTA, MAURO SALOMAO DA 

SILVA, RUTE PINTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

1. Não há o que se falar em intimação do requerido por DJE, haja vista que 

a Fazenda Pública goza do direito de intimação mediante remessa dos 

autos (CPC, art. 183, § 1º).

2. Ademais, INTIME-SE o autor para colacionar os cálculos aplicando aos 

juros de mora a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, o índice do IPCA-E, 

conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 

878).

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70908 Nr: 1867-95.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORAMY GUEDES DA SILVA, LUIZ HENRIQUE LEITE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

1. Não há o que se falar em intimação do requerido por DJE, haja vista que 

a Fazenda Pública goza do direito de intimação mediante remessa dos 

autos (CPC, art. 183, § 1º).

2. Ademais, INTIME-SE o autor para colacionar os cálculos aplicando aos 

juros de mora a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, o índice do IPCA-E, 

conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 

878).

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70911 Nr: 1870-50.2014.811.0053

 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: GEUNICE DOMINGAS DA SILVA BARROS, MARIA 

AUXILIADORA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

1. Não há o que se falar em intimação do requerido por DJE, haja vista que 

a Fazenda Pública goza do direito de intimação mediante remessa dos 

autos (CPC, art. 183, § 1º).

2. Ademais, INTIME-SE o autor para colacionar os cálculos aplicando aos 

juros de mora a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, o índice do IPCA-E, 

conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 

878).

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70509 Nr: 1649-67.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE DE SOUZA PINTO, ISAC AMADEO MARQUES 

DE SOUZA, JOIRCY APARECIDA TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

1. Não há o que se falar em intimação do requerido por DJE, haja vista que 

a Fazenda Pública goza do direito de intimação mediante remessa dos 

autos (CPC, art. 183, § 1º).

2. Ademais, INTIME-SE o autor para colacionar os cálculos aplicando aos 

juros de mora a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a redação dada 

pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, o índice do IPCA-E, 

conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 870947/SE (Info. 

878).

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72274 Nr: 766-86.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT

 Vistos etc.

REMETAM-SE os autos ao E. TJMT para o julgamento do apelo interposto.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80311 Nr: 582-62.2017.811.0053

 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: CPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO VICTOR ARRAIS 

MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU CESÁRIO DA ROSA - 

OAB:18331/O

 Vistos etc.

Intime-se a autora para impugnação.

Após, colha-se o parecer do MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85329 Nr: 506-04.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SAMPAIO MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447/SP, Raphael Neves Costa - OAB:225061/SP, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se o requerido.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85317 Nr: 500-94.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISSON BENEDITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GAGO FREITAS VALE 

BARBOSA - OAB:165046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CITE-SE o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito (CPC, art. 829), sob pena de não o fazendo ser-lhe 

penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantia do 

principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 

831), ou, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de penhora, depósito ou caução.

Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIMEM-SE os cônjuges da 

parte executada, se casada for, nos termos do art. 842 do CPC.

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 (CPC, 

art. 827, § 1º)

Defiro os benefícios dos arts. 212 do CPC, ao Oficial de Justiça 

encarregado das diligências, caso seja estritamente necessário, o que 

deverá ser certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI da 

Constituição Federal.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80875 Nr: 812-07.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON GONÇALVES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Saulo Victor Arrais 

Malheiros Neves - OAB:15.367

 Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE acerca da eventual decurso do prazo para manifestação 

da parte Autora, com relação ao despacho de ref. 21.

Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 12/06/2018 às 

10:30 horas.

 Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85069 Nr: 378-81.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Citem-se os requeridos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84470 Nr: 148-39.2018.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA BARRA DO ARICA LTDA EPP, 

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84399 Nr: 111-12.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI DA COSTA RIBEIRO PAIM, JOEL 

PEREIRA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Citem-se os requeridos

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84047 Nr: 2274-96.2017.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO PRADO DORILÊO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Carvalho Feitosa - 

OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se o despacho inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83629 Nr: 2057-53.2017.811.0053

 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: BEANIR CECILIA DE MAGALHAES SILVA, TELMA DE 

MAGALHÃES SILVA, AGOSTINHO JANUÁRIO DE MORAES, LUCICLEA 

APARECIDA SANTOS, SIMONE APARECIDA NUNES DA SILVA, ANICE 

ROZE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, GUILHERME FERREIRA DA SILVA, 

DENIS CEZAR DA SILVA, SOYANNE AUXILIADORA NUNES DA SILVA, 

LINDALVA GOMES DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro as benesses da justiça gratuita.

Cite-se a administração pública.

Cumpra-se;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69083 Nr: 817-34.2014.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CANCIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Considerando que a Autarquia Ré não foi intimada pessoalmente (CPC, art. 

183, § 1º), julgo esta solenidade prejudicada e REDESIGNO esta 

solenidade para o dia 12 de julho de 2018, às 14h00min.

Saí à parte autora e sua advogada intimados.

Intime-se o INSS.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70815 Nr: 1824-61.2014.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Ribeiro Nunes 

Domingues - OAB:14544, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE 

SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger, SANDRA REGINA 

TATEIRA DE ARRUDA - OAB:10324/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

Considerando que a Administração pública Ré não foi intimada 

pessoalmente (CPC, art. 183, § 1º), bem como a requerida também não 

(conforme determinado à Ref: 27), julgo esta solenidade prejudicada e 

REDESIGNO-A para o dia 12 de julho de 2018, às 14h30min.

Intimem-se pessoalmente o município e a parte requerida.

Proceda-se a nomeação de um defensor dativo para a parte requerida, 

qual deverá ser intimado da designação da solenidade.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84862 Nr: 308-64.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA APARECIDA PEREIRA POQUIVIQUI, ROBERTO 

BELARMINDO NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULINO PALMERIO QUEIROZ - 

OAB:208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

 Ao final, pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte:

 “Vistos etc.

1. Infere-se dos autos (Ref: 19), que não foi expedido o mandado de 

intimação da parte requerida, o que prejudica a realização desta 

solenidade.

2. Entendo como necessária a realização da audiência de justificação para 

melhor aferição de um dos requisitos da liminar possessória (a posse).

Desta feita, REDESIGNO esta solenidade 12 de julho de 2018, às 

15h45min.

Saem os presentes intimados.

Proceda-se a citação/intimação do requerido.

Às providências”.

 Nada mais havendo a consignar, por mim,________________ (Gabriel Feil 

Zanon), foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82896 Nr: 1683-37.2017.811.0053

 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: BENEDITA TOMASIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLAINE SANTOS DE SOUZA - 

OAB:8597/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por BENEDITA TOMASIA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

visando à concessão de aposentadoria por idade na qualidade de 

trabalhador(a) rural.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 12/07/2018 às 16h00min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 
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sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73551 Nr: 1357-48.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBÍADES RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ref. 17.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74093 Nr: 1648-48.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVONEY AGOSTINHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Egrégio TRF da 1ª Região, para apreciação do 

apelo interposto, com as cautelas de praxe e as nossas homenagens.

 Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84556 Nr: 184-81.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINO PETRONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de Ação Previdenciária, ajuizada por Faustino Petronio de 

Almeida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

qualificados.

 O pedido liminar fora apreciado e indeferido à ref: 04.

O autor postulou pela desistência da demanda à ref: 08.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do pedido expresso de extinção da presente demanda requerido 

pela parte Autora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é 

medida que se impõe.

Ressalta-se que pela ausência da triangularização processual, não se 

aplica a regra constante do § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.

Assim, mister a extinção do feito independentemente da oitiva da parte 

requerida.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e EXTINGO a presente ação movida por Faustino Petronio de 

Almeida, à luz do art. 485, inc. VIII do Código de Processo Civil.

Em consequência, cancelo a audiência de conciliação anteriormente 

agendada.

Sem custas ou honorários.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intime-se o autor por meio do seu patrono (DJE).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83514 Nr: 2008-12.2017.811.0053

 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: MANOEL DE JESUS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dolores Cruz Roselli - 

OAB:9528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

RECEBO a petição de ref. 08 como emenda da inicial.

CITE-SE a parte requerida, via remessa dos autos, para que, em cinco (05) 

dias, responda ao pedido do autor, apresentado os documentos 

pretendidos ou provando que não os possui ou não tem a obrigação legal 

de apresentá-los, pena de presumirmos aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pelo Autor (arts. 396 e seguintes, c/c 306-307 do CPC).

Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso I e § 2º do Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70675 Nr: 1740-60.2014.811.0053

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMUALDO ALFREDO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de FRANCISCO DUARTE, ODETE 

RODRIGUES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) manifeste-se com relação ao despacho de ref. 43, sob pena de 

extinção processual.

 De igual forma, deverá, no prazo de 30 dias, colacionar aos autos estudo 

cadastral do imóvel objeto da presente ação, conforme postulado pela PGE 

em ref. 47.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83798 Nr: 2128-55.2017.811.0053

 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: MARINA GONÇALVES DE QUEIROZ, RONALDO 

RODRIGUES DA SILVA, GEORGINO DE LIMA DA CUNHA, CILENE 

SANTANA DA SILVA VITAL, MARIA AUXILIADORA DA CONCEIÇÃO 

PADILHA, ERANICE DOMINGAS DE SOUZA COSTA, KEFFERSON LUCAS 

DE SOUZA TEIXEIRERA, ELZA RODRIGUES TAQUES, JOICE JANAINA 

NASCIMENTO, JEAN LUIZ DE ARRUDA, CARLOS MIGUEL DE LIMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Concedo as benesses da justiça gratuita.

Cite-se a administração pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83591 Nr: 2040-17.2017.811.0053
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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: ANTONIO CECILIO DA SILVA, CLARA ANTÔNIA DE 

ARRUDA E SILVA, RONALDO BENEDITO DA SILVA ALMEIDA, PEDRO DE 

AMORIM PAES DA ROSA, FRANCELINO DIAS DE OLIVEIRA, JOÃO SILVA, 

NILSON GOMES DA SILVA, NILZETE GOMES DA SILVA MORAIS, NILZA 

GOMES DA SILVA FONTES, OSVALDITA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ref: 17: Concedo o prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 36255 Nr: 158-64.2010.811.0053

 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: CONSTRUTORA LEVERGER LTDA, LARRISA ALVES DE 

OLIVEIRA TOMAZ, RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO 

DO LEVERGER, PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE 

SANTO ANTONIO DE LEVERGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Prudente Romualdo - 

OAB:143813/SP, Neuza Maria da Silva - OAB:12643/MT, ROBINSON 

HENRIQUE PEREGO - OAB:18498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - OAB:Leverger

 Vistos etc.

INTIME-SE o autor para colacionar corretamente o cálculo para execução, 

aplicando-se aos juros de mora a regra do art. 1º-F da lei 9.494/97 (com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/2009), e à correção monetária, o índice 

do IPCA-E, conforme determinado pelo STF no julgamento do RE 

870947/SE (Info. 878).

A inércia ensejará a extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 69330 Nr: 971-52.2014.811.0053

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, FABIO 

LUCIANO GIANINI, LUIZ ANTÔNIO ZANETI, MARIA ISABEL GIANINI ZANETI, 

LILIAN DIAS PEREIRA ZANETI, ANDRÉ LUIS GIANINI ZANETI, LENIANE 

APARECIDA DE OLIVEIRA DORILEO ZANETI, ROSAMARIA GIANINI ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT

 Vistos etc.

 1. Abram-se vista dos autos para o oferecimento das contrarrazões.

2. Após, REMETAM-SE os autos para o E. TJMT para o julgamento do apelo 

manejado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83369 Nr: 1937-10.2017.811.0053

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO 

LEVERGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRISSON BENEDITO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE ROSA DE SOUZA - 

OAB:15779

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cite-se a parte requerida por Aviso de Recebimento para, no prazo de 

cinco (05) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais (art. 8º da LEF) 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º, III da 

mesma Lei).

 Não pago o débito nem garantida a execução a penhora poderá recair em 

qualquer bem do(a) executado(a), devendo o termo ou auto de penhora 

conter, também a avaliação dos bens penhorados, sendo esta efetuada 

por quem o lavrar (arts. 10 e 13 LEF).

Recaindo a penhora sobre bem imóvel, proceda-se na forma do art. 844 

do CPC.

O(a) executado(a) poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 

trinta (30) dias (art. 16 LEF).

Não havendo oferecimento de embargos, ou, caso sejam rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: a) Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão” e b) Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”.

O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de 

costume, na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30) dias, nem inferior 

a dez (10) dias (art. 22, § 1º da LEF).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68916 Nr: 697-88.2014.811.0053

 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: NILMA LETÍCIA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 Vistos etc.

 1. Abram-se vista dos autos para o oferecimento das contrarrazões.

2. Após, REMETAM-SE os autos para o E. TJMT para o julgamento do apelo 

manejado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 75631 Nr: 489-36.2016.811.0053

 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: BALVAG BALANÇAS VARZEAGRANDENSSE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAR METALURGICA, CONSTRUÇÃO E 

SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão inicial, cabendo ao requerente fornecer os meios 

necessários ao Oficial de Justiça, conforme postulou.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 73732 Nr: 1440-64.2015.811.0053

 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: Antonia Margarida de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felecidade Conceição de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Schwarz de Mello 
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Souza - OAB:6.748

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ref. 115.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84967 Nr: 337-17.2018.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENALDO LIBERALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANI TADEU BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIS SULZBACH - 

OAB:26293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roxana Lourenço Borges - 

OAB:29855/RS

 Vistos etc.

Cumpra-se a missiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83500 Nr: 2004-72.2017.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12770/MT, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira 

Bernardino Silva - OAB:12027/MT

 Vistos etc.

Defiro o pleito de ref. 58, proceda-se na forma solicitada.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 80999 Nr: 853-71.2017.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIGUEITON DOGLAS RONDON DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Freire Alves - 

OAB:12952

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente a autora para manfestar-se quanto ao pedido de 

parcelamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70813 Nr: 1823-76.2014.811.0053

 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: MAURA LUIZA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Costa Parrião - 

OAB:13944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA-GERAL 

FEDERAL EM MATO GROSSO - OAB:INSS

 Vistos etc.

Certifique-se o trânsito em jugado da sentença de ref. 32.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83250 Nr: 1875-67.2017.811.0053

 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: SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselia Silva Rocha - OAB:14241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária, proposta por SEBASTIANA PEREIRA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

visando à concessão de aposentadoria por idade na qualidade de 

trabalhador(a) rural.

 Inexistindo alegação do Réu de vício, quer da relação processual, quer do 

procedimento, nem da inexistência das condições da ação, bem como pela 

regularidade do processo sob todos esses aspectos, declaro-o saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente demanda o preenchimento pela 

parte Autora dos requisitos necessários à obtenção do benefício, quais 

sejam, comprovação de exercício da atividade rural e a qualidade de 

segurado(a) especial.

Desse modo, considerando-se a necessidade de comprovação das 

referidas condições, determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal.

DESIGNO a data de 12/07/2018 às 15h30min, para a realização de 

audiência de conciliação, instrução e julgamento.

Intimem-se as partes por seus procuradores, para que compareçam 

acompanhadas de suas testemunhas, independentemente de intimação.

 Caso seja necessária a intimação das testemunhas, observar o disposto 

do art. 455 do CPC/2015.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83678 Nr: 2078-29.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERTAGLIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a missiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82071 Nr: 1325-72.2017.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RIBEIRO TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luz Pereira - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Desentranhem-se a petição de Ref: 10, pois que não pertence a estes 

autos.

2. Expeça-se o respectivo mandado, ante o pagamento da diligência.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 72522 Nr: 882-92.2015.811.0053

 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
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 PARTE AUTORA: HOMERO SALDANHA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO NUNES SEVERO, LUIZ PEREIRA, 

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brendo Ivan Barbosa 

Demetri Silva - OAB:19083, Cleber Jr. Stiegemeier - OAB:12.198-B, 

Fabíola Cássia de Noronha Sampaio - OAB:4.997, Priscila Daudt S. 

Ribeiro - OAB:14.667, THAIS REGINA RETORE - OAB:12689-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido do autor e suspendo o feito pelo prazo postulado.

Transcorrido o referido prazo, independentemente de novo despacho, 

caberá ao autor requerer o que de direito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 129-33.2018.811.0053

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO COMERCIO, TRANSPORTE 

E SERVIÇOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de cumprimento de medida liminar deferida pelo MM 

Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de 

Cuiabá/MT em ação de busca e apreensão que corre naquela comarca, 

nos termos do § 12, do art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

O bem não foi localizado, e, o autor pediu pela sua extinção.

Assim, DETERMINO seja comunicado àquele Juízo sobre a presente, 

encaminhando-se cópia integral desta demanda.

Após, AO ARQUIVO, com baixa na distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84867 Nr: 310-34.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIL DOMINGAS LEITE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUBE BENEDITA PEREIRA 

MACEDO - OAB:13941, SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES 

- OAB:4807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se o cadastro do(a) causídico(a) (ref. 17) junto ao Sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84393 Nr: 109-42.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMRDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz de Lima Cabral - OAB:4631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

CUMPRA-SE na íntegra a decisão de ref. 12.

Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-27.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DUARTE DE OLIVEIRA (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000713-20.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE CORTES PINTO DA SILVA SOUZA (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-21.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYNIL GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000749-62.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000723-64.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR JOSE DE SOUZA GUALBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre... 
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Santo Antônio do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A 

CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-81.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARCOS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000733-11.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RAINE CAROLINE PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-93.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MIGUEL DE LIMA FILHO (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010421-43.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MAIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENNO DE PAULA MILHOMEM OAB - MT0017720A (ADVOGADO)

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-47.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH BRAZIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-91.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CARMINDO JOSE DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000687-22.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-03.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000636-11.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ACACIA SANDRI DA SILVA (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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio 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: 8010366-92.2015.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCISCO JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT0021593A 

(ADVOGADO)

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT0005682A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BARROS CAPELEIRO OAB - MT0017374A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-23.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON AUGUSTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524/O (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-94.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZOMAR ELIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-55.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BETHANIA GOMES DA SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (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: 1000081-57.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZOMAR ELIAS MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-95.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVISON JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-36.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY DIVINO AMORIM DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-66.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DOMINGAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-37.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-07.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-33.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA CRUZ ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-85.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-25.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CORREA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-53.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DOMINGAS DE MESQUITA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-38.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANY DE ARRUDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-67.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BISPO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-40.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CORREA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000570-31.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDINA RODRIGUES QUEROBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-61.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - MT0018960A 

(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 
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do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000813-09.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO GABRIEL DENIS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000815-76.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000616-20.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUZENIR DE LIMA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-16.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000572-98.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA HENRIQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (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, 15 de maio de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-55.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CORREA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (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, 15 de maio 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.: 87018 Nr: 1147-34.2018.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO 

MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:17872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com respaldo jurídico no artigo 1º da Lei n° 

8.437/1992, § 2º, do artigo 7º da Lei n° 12.016/2009 e artigos 1º e 2º-B da 

Lei n° 9.494/1997, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ante a ausência dos pressupostos legais exigidos pelo artigo 300, do 

CPC.Cite-se o Requerido para que traga aos autos documentos que 

contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009.Nesse viés, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o 

dia 15 de maio de 2018, às 14h00min.Intime-se as partes cientificando-as 

de que deverão comparecer devidamente acompanhadas por seus 

advogado(a)(s), sendo que em sua falta lhes será designado Defensor(a) 

Público(a).As partes poderão constituir representante, por meio de 

procuração específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 

334, do CPC).Advirto as mesmas que o seu não comparecimento 

injustificado à oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a qual será 

revertida em favor do Estado.Obtida a autocomposição, a minuta do 

acordo deverá ser imediatamente encaminhada para esta Magistrada para 

homologação.Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, 

sob de pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC).Notifique-se o(a) 

conciliador(a) deste juízo da presente designação.Intime-se as partes da 

presente decisão.Cumpra-se.São José dos Quatro Marcos/MT, 25 de abril 

de 2018.Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104839 Nr: 4082-61.2017.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATINI, MARQUETTI & CIA LTDA (AGROCAT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO, ESPOLIO 

DE ONEI EDIO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 107363 Nr: 385-95.2018.811.0078

 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: KEILA DA SILVA SEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12642/MT, HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB:21170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para que no 

prazo legal, apresente, caso queira, Impugnação à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105991 Nr: 4578-90.2017.811.0078

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ILTON JOSÉ SCHEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEBLER, CLETO WEBLER, INÁCIO 

JOSÉ WEBLER, MARCIA WEBLER SCHEIN, AGROPECUÁRIA GLOBAL 

LTDA - EPP, AGROPECUÁRIA VALE REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca do r. 

despacho de ref. 6, transcrito a seguir:

"Vistos, Ante a certidão da distribuição, nos termos do artigo 866 do CPP, 

intime-se a parte para o recolhimento de custas no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se nos ditames das normas legais e infralegais."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110162 Nr: 2172-62.2018.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA LOBATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A presente ação é regulada pelo Decreto-Lei n. 911/69, o qual requer, 

para o seu recebimento e concessão da medida liminar, o preenchimento 

dos requisitos contidos no seu artigo 3º, in verbis:“O proprietário fiduciário 

ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.”Os documentos acostados aos autos demonstram a realização 

do negócio jurídico entre as partes (contrato de financiamento de bens 

e/ou serviços com garantia de alienação fiduciária de bens 

móveis).Contudo, o requerente não comprovou a mora, eis que o aviso de 

recebimento para notificação da mora consta como “ AUSENTE”.Diante 

disso, não há nos autos qualquer meio de notificação válida da requerida, 

nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.Nesse 

sentido:RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO 

DO RÉU. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA A INICIAL. ART. 284, DO 

CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. É dever do 

juiz ordenar a emenda a inicial e direito da parte ser intimada para a 

emenda antes do indeferimento. Em atenção ao princípio da economia 

processual, e considerando que não houve a angularização da relação 

processual, deve ser oportunizada à instituição financeira a emenda da 

inicial, conforme determina o art. 284, do CPC. (Apelação nº 

0003451-69.2012.8.11.0086, 1ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Sebastião 

Barbosa Farias. j. 09.09.2014, Publ. 15.09.2014).Assim, POSTERGO por 

ora análise da LIMINAR pleiteada, e DETERMINO a EMENDA À INICIAL para 

fazer constar a notificação extrajudicial com comprovação constituição em 

mora da devedora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do novo Código de 

Processo Civil.INTIME-SE o requerente, com observância à sigilosidade 

exigida.Decorrido o prazo, CONCLUSOS para deliberação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109834 Nr: 1980-32.2018.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALMACIO COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071, TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - OAB:20395/O

 Vistos etc.

A defesa não arguiu preliminares, bem como não se vislumbra a hipótese 

do art. 55, §5º da Lei nº 11.343/06, razão por que RECEBO a denúncia 

oferecida contra DALMACIO COSTA SOUZA, nos termos do art. 366 do 

CPP.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 26.06.2018, às 

14h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório da acusada.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Expeça-se carta precatória para intimação do réu para comparecer na 

audiência para ser interrogado.

Expeça-se ofício para o Diretor do estabelecimento prisional onde se 

encontra acautelado o réu, a fim de que promova a escolta dele para a 

audiência que se realizará nesta comarca.

Oficie-se a SEJUDH acerca da necessidade de escolta do réu, a fim de 

que tome as providências necessárias para realização do ato, cumprindo, 

assim, com a orientação contida no Ofício Circular nº 286/2017-GAB-03 

(Protocolo nº 0108749-41.2017.8.11.0000) da Corregedoria-Geral da 

Justiça.

INTIMEM-SE a Defensoria Pública.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 37019 Nr: 1810-75.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ALOISIO WEBLER, ANGELA VOGT 

WEBLER, OSNI LOCKS, ELENITA LOCKS, SEDENI LUCAS LOCKS, IVONETE 

RAFFAELLI LOCKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:MT 

9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380, JULIERME ROMERO - OAB:6240

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010034-16.2016.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ OAB - MT0012642A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA VITOR DE SALES (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar-se nos autos acerca da juntada da carta precatória, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-67.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte, na pessoa de seu advogado, acerca do r. despacho 

prolatado nos autos de ID: 13103469.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000139-82.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do r. 

despacho prolatado nos autos de ID 13103226.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27475 Nr: 652-53.2017.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pamplona Comércio de Imóveis e Materiais de 

Construção Ltda - EPP, Bruno Tavares de Oliveira, Paulo Cezar de Paula, 

Elenice Donizete Ribeiro de Paula, Luciano Souza Fales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas J. F. Bernardes - 

OAB:8.247-B, Manoela de São José Ramos - OAB:21.250-O, Marcelo 

Huck Junior - OAB:MT/17.976, Ricardo Luiz Huck - OAB:5651/MT

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.47 , via 

malote digital, para a Comarca de Juara-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183361829.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11556 Nr: 300-08.2011.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Diogo Nunes Watanabe, Douglas 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilo Tenorio Braga - 

OAB:MT/14.070, Elisangela Marcari - OAB:MT/10.297-B

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.278 , via 

malote digital, para a Comarca de Sinop-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183361828.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27256 Nr: 524-33.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Correa Sansana, Rosecleia dos Santos 

Sansana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudetino Paes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO VIANA DA SILVA 

- OAB:12956

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.153 , via 

malote digital, para a Comarca de Juara-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183361833.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22632 Nr: 614-46.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS, SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.141 , via 

malote digital, para a Comarca de Juara-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183361808 -- 81120183361807.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 21771 Nr: 10518-70.2013.811.0015
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.155 , via 

malote digital, para a Comarca de Sinop-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183361809.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25604 Nr: 662-34.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria de Forros Ferro LTDA, Valdeir Gomes 

Rodrigues, Angelo Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 37 , via 

malote digital, para a Comarca de Sinop-MT e Carta Precatória de fls.38 

para a Comarca de Caarapó-MT .Código de rastreabilidade: 

81120183361812-- 81120183361815.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 25225 Nr: 400-84.2016.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR CUNHA FILHO - ME, Waldemar 

Cunha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.80 para a 

Comarca de Poconé-MT.Código de rastreabilidade: 81120183361823-- 

8112018336182., Carta Precatória de fls. 82 para a Comarca de 

Cuiabá-MT Código de rastreabi l idade: 81120183361821-- 

81120183361820. E Carta Precatória de fls 84 para a Cormaca de 

Matupá-MT .Código de rastreabilidade : 81120183361819-- 

81120183361818.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24863 Nr: 181-71.2016.811.0094

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucimar Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União Empreendimentos e Administração S/C 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.77 , via 

malote digital, para a Comarca de São Paulo-SP .Código de rastreabilidade: 

81120183361826.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20628 Nr: 916-46.2012.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOEL FERREIRA DE LIMA, Cpf: 

82124515187, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 509,16 (Quinhentos e nove reais e dezesseis 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para inscrição em dívida ativa e Execução Fiscal, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

-Geral da Justiça..

 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, Etienne Regina dos 

Santos e Carmo Strambaioli, digitei.

Tabaporã, 14 de maio de 2018

Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 15/2018/DF

A Excelentíssima Senhora Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito em 

Substituição Legal na Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na 

forma da lei e no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

 Art. 1º- CONCEDER a servidora LAYZA MICHELLE SOUZA SERRA, 

matrícula 31197, Oficial de Justiça, 20 (vinte) dias de férias referentes os 

exercício de 2017, no período de 15 de maio a 3 de junho de 2018.

 Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 14 de maio de 2018.

 Melissa de Lima Araujo

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 51077 Nr: 100-80.2016.811.0108

 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 OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAURI DA ROSA, MARCOS FERNANDO 

MABONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS..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, atentando-se 

ao sigilo das informações, conforme determina a CNGC.Às 

providências.Tapurah/MT, 14 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 53132 Nr: 1150-44.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSE DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 

FABIO ALMEIDA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Claudia Damaceno - 

OAB:15.654, ANDRE DE ASSIS ROSA - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Havendo renitência do devedor FÁBIO JOSÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

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.

Quanto ao Executado – Avalista Fábio Almeida de Freitas, defiro a busca 

de endereço no sistema Bacenjud e Infojud.

Em caso de positivo, cite-se o executado no endereço encontrado.

Em caso de negativo, intime-se o exequente para manifestação.

Providências necessárias.

Tapurah (MT), 14 de maio de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26323 Nr: 927-67.2011.811.0108

 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: FDIEDCNPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, Giulio Alvarenga Reale - OAB:OAB/MT 15484-A, 

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, para no prazo de 15 dias apresentar o comprovante de 

recolhimento da diligência de oficial de justiça, vistoc que o referido 

documento não acompanhou a petição de protocolo nº 63058 datada de 

02.05.2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59143 Nr: 1000633-32.2016.811.0040

 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: Selvino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT/15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da parte autora, por seu procurador, 

quanto a designação de perícia médica para a data de 05.06.2018 as 

16horas, a ser realizada na sede da Gerência Regional da POLITEC, na 

cidade de Sorriso, situada a Rua Rio de Janeiro, s/n, Bairro Benjamin 

Raiser, podendo comparecer ao ato acompanhado de assistente técnico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 17393 Nr: 574-03.2006.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO HENRIQUE LAZARON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norte Silos Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miguel Tavares Martucci - 

OAB:9.672-A - MT

 Impulsiono os autos para promover a intimação das partes, por seus 

procuradores, quanto a designação da data de 14.06.2018 as 13horas 

para início dos trabalhos periciais, com abertura dos trabalhos no Fórum 

da Comarca de Tapurah/MT, podendo as partes comparecerem 

acompanhados de seus assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 2461-36.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSON RODRIGUES DA SILVA, JOSUEL 

ROBERTO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH, Francisco Antonio Biolchi - 

OAB:18488

 (...). Deste modo, necessária a manutenção da segregação cautelar do 

acusado, haja vista a gravidade dos fatos supostamente por ele 

perpetrados.Ainda, após ter sido proferida a decisão que decretou a 

prisão preventiva do flagranteado, pode-se dizer que nenhum fato ou 

documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou 

afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão 

preventiva – veio aos autos, não havendo motivos para afastar a 

decretação de sua prisão cautelar.Assim, ante a não alteração da 

situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já 

proferida, nos termos do artigo 316 do CPP.Dessa forma, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão cautelar formulado.Cumpra-se a 

determinação exarada em audiência, abrindo-se o prazo para alegações 

finais.Intime-se. Cumpra-se.Tapurah/MT, 14 de maio de 2018.MELISSA DE 

LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 63259 Nr: 1183-63.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdI, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Por conseguinte, DEFIRO liminarmente a pretensão, fazendo-o com 

base no poder geral de cautela (art. 301 do CPC), a fim de que seja 

garantido aos pacientes todas as diligências necessárias à realização da 

avaliação médica psiquiátrica, no prazo de 72 horas.A fim de dar eficácia 

ao provimento, fixo multa diária em caso de descumprimento da presente 

decisão, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme dispõe o 

artigo 537 do NCPC, e de acordo com a jurisprudência da Corte Estadual 

(...) .Citem-se os requeridos na pessoa do Procurador-Geral e do 

município para, querendo e no prazo legal, apresentarem defesa, 

indicando as provas que pretende produzir.Defiro os benefícios ao Sr. 

Oficial de Justiça do art. 212, do CPC. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

servindo a presente como mandado/ofício/carta precatória, pelo adiantado 

da hora. Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 14 de maio de 

2018.GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSAJuiz de Direito em 

Substituição

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51445 Nr: 127-40.2013.811.0085
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:13605-A/SP

 Autos n° 127-40.2013.811.0085 (Código 51445)

Embargante: Ronaldo Galli

Embargado: Banco do Brasil

S E N T E N Ç A

Vistos.

Trata-se de Embargos a Execução ajuizado por Ronaldo Galli em face de 

Banco do Brasil S/A, devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 37/38.

No decorrer do procedimento, as partes entabularam acordo, consoante 

termo de composição juntado às fls. 64/68, pugnando pela sua 

homologação e suspensão do processo até o cumprimento integral do 

acordo celebrado.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

 Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e suspensão do processo até o cumprimento 

integral do acordo celebrado.

Assim sendo, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO EXTRAJUDICIAL 

de fls. 64/68, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, inclusive 

a constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, 

DECLARO A SUSPENSÃO DO PROCESSO até o cumprimento integral do 

acordo celebrado, com fulcro no artigo 313, inciso II, do NCPC.

Considerando o decurso do prazo fixado para cumprimento do acordo 

realizado entre as partes, intime-se o autor para se manifestar nos autos, 

no prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial

 P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 25 de julho de 2017.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57360 Nr: 76-24.2016.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 

TEREZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 Autos n° 76-24.2016.811.0085 (Código 57360)

Requerente: Antonio José de Oliveira Neto

Requerido: Gilberto dos Santos de Oliveira

Representante: Tereza dos Santos

Vistos.

Cuida-se de “Ação Revisional de Alimentos” proposta por Antonio José de 

Oliveira Neto em face de Gilberto dos Santos de Oliveira, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a realização de uma 

composição amigável nos autos de Código 54433, sendo ratificado em 

audiência (fls. 16/16-v), pugnando pela homologação do acordo e, 

consequentemente, a suspensão dos autos até o cumprimento do que 

fora acordado.

Após, os autos vieram-me conclusos.

É o RELATÓRIO.

 DECIDO.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se o acordo entabulado nos 

autos de Código 54433. Pois bem.

Em consulta ao sistema Apolo verifica-se que a parte autora Antonio José 

de Oliveira Neto não cumpriu conforme acordado, tornando-se inviável a 

homologação do acordo ora mencionado.

 Ex positis, INDEFIRO o pedido de homologação do acordo entabulado nos 

autos de Código 54433.

Ciência ao MPE.

INTIME-SE a parte autora para dar regular prosseguimento ao feito, dando 

cabal cumprimento à decisão de fl. 12, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53065 Nr: 251-86.2014.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS MOURA OLIARI, JOSE SEIBEL OLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL ADILIO SCHENEIDER, MAPFRE 

SEGUROS - SUCURSAL CENTRAL SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726/MT, 

JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 15.013 A, XENIA 

MICHELE ARTMANN GUERRA - OAB:13697

 Processo nº 251-86.2014.811.0085 (Código 53065)

Requerente: Jose Carlos Moura Oliari

Curador: Jose Seibel Oliari

Requerido: Manoel Adilio Scheneider e Mapfre Seguros – Sucursal Central 

Srs

Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIME-SE a parte 

requerida para especificar as provas que ainda pretende produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 10 dias, valendo o silêncio pela 

inexistência.

 Na mesma oportunidade, considerando as modificações trazidas com o 

advento do Novo Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem se tem interesse na tentativa de conciliação.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para saneamento do feito ou julgamento antecipado.

Cumpra-se.

 Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 35969 Nr: 1175-10.2008.811.0085

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LOURDES STEFENON HERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO GOULART MASET - 

OAB:MT 9742 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2008/384 (Código 35969)

Exequente: Terezinha Lourdes Stefenon Hermann

Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Considerando a suscitação de dúvida da Gestora Judiciária (fl. 89), 
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DETERMINO o cancelamento da Requisição de Pequeno Valor (Ofício – 

COREJ/IT – 0186853) em favor do Dr. Juliano Goulart Maset, em 

consonância a decisão de fl. 61, tendo em vista que refuta-se ser a via 

inadequada para querelas entre advogados, evitando-se assim, tumulto no 

aludido processo, devendo a RPV ser expedida em nome do douto 

causídico Dr. José Francisco Pascoalão.

Após a expedição do RPV e do competente alvará de levantamento, 

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para informar o pagamento 

integral do débito, sendo o silêncio interpretado como quitação integral.

 Após, devidamente certificado, volte-me conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39435 Nr: 543-76.2011.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA NOVA 

DO NORTE LTDA, DANIEL ROBSON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDSON PEDRO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, NELCI ANDRÉA DOS SANTOS ANDREOTTI - 

OAB:12.847-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dispõe o parágrafo 5º, do artigo 782, do NCPC: “O disposto nos §§ 3º e 4º 

aplica-se à execução definitiva de título judicial”.

Posto isso, em que pese o pedido da parte exequente de inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes (fl. 102), indefiro-o, posto 

tratar-se de execução de título extrajudicial.

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 15 

dias, sob pena de arquivamento.

Sem prejuízo, se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a 

execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da causa 

para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens 

sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), 

devendo o exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38123 Nr: 683-47.2010.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AVELAR MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:OAB/MT 14.931, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:OAB/MT 9.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, JOSIANE PILATTI - OAB:33611 SC, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT, SULAMITA MARIANA TELLI BLOSS - OAB:14936 

MT

 Vistos.

Trata-se de ação de execução ajuizada por Sebastião Avelar Magalhães 

em face de Jeferson da Silva Santos, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida às fls. 32/33.

Às fls. 78 e verso, a parte exequente apresentou pedido de desistência 

da ação, ocasião em que a parte executada não se opôs ao pedido de 

desistência (fl.80).

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte exequente pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que a parte executada concordou com o 

pedido do autor, homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil.

 Custas processuais pela parte exequente.

Transitada em julgado, após as anotações de estilo, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51850 Nr: 537-98.2013.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO AVELAR MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:OABMT Nº19063/O, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COSTA MAGALHÃES 

FEISTAUER - OAB:OAB/MT 14.931, DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:OAB/MT 9.231-A

 Vistos.

Cuida-se de “Embargos à Execução” movido por Jeferson da Silva Santos 

em desfavor de Sebastião Avelar Magalhães, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 12/20.

Recebimento da inicial à fl. 23.

No entanto, a ação de execução respectiva (código 38123) foi extinta pela 

desistência da parte autora e concordância da parte executada, autor 

destes embargos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, cumpre assinalar que a lide posta em discussão não exige 

maiores delongas.

 Conforme sentença proferida nos autos de código 38123, em que fora 

julgado extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, verifica-se na presente demanda que houve perda 

superveniente do objeto, eis que não terá o efeito pretendido na aludida 

ação.

Como bem leciona o professor Daniel Amorim Assumpção Neves:

“As condições da ação devem ser analisadas no momento do julgamento 

da demanda, e não no da sua propositura. Significa dizer que, presentes 

as condições da ação no momento de propositura, se por fato 

superveniente desaparecer uma delas, será caso de extinção por 

carência superveniente de ação.” (Manual de Direito Processual Civil, 2ª 

edição, Ed. Método, São Paulo, 2010, p.470).

Assim, ante a perda do objeto da demanda, 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.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 9599 Nr: 70-42.2001.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO JOVINO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:11054-A/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:OAB/MT-11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE 

- OAB:OAB/MT 6528-0

 Vistos.

DEFIRO o requerimento da parte autora de fl. 165.

DETERMINO a suspensão dos autos pelo prazo de um ano, nos termos do 

art. 921, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, intime-se a parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 54166 Nr: 1025-19.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por Santina Maria dos 

Santos contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 34.

Instada a manifestar-se, a parte executada não impugnou os cálculos 

apresentados pelo autor, sendo este homologado à fl. 36.

Às fls. 38/39, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 41 e 43, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 42 e 44, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 41 e 43, a extinção do feito é medida que se impõe.

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.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39459 Nr: 567-07.2011.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INACIO TELES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença proposta por José Inacio Teles Filho 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A execução foi recebida à fl. 118.

Instada a manifestar-se, a parte executada concordou com os cálculos 

apresentados pelo autor, sendo este homologado à fl. 119.

Às fls. 120/123, foram expedidas as respectivas RPVs.

Aportaram às fls. 125/126, ofícios provenientes da COREJ informando o 

pagamento das RPVs.

Às fls. 127/128, foram expedidos alvarás em favor da parte autora e seu 

advogado.

É o relato do necessário.

Decido.

Dispõe o artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Assim, diante do pagamento da obrigação por parte do executado, 

conforme fls. 125/126, a extinção do feito é medida que se impõe.

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.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, determino o imediato ARQUIVAMENTO 

do feito com as baixas e anotações de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62675 Nr: 1484-16.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLEI MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a informação de que a parte autora atualmente encontra-se 

casada com o senhor Luiz Antonio Brambilla, intime-se para, no prazo de 

05 dias, juntar aos autos cópia da respectiva certidão de casamento.

 Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para novas deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52443 Nr: 1107-84.2013.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI ROMANA LUCCAS BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON JOSE TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:OAB/MT Nº14043, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:OAB/MT 

3.167 A, THIAGO SILVA MENDES - OAB:14.934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Vistos.[...]Em razão do exposto, ante o caráter não consultivo do Poder 

Judiciário, indefiro o pedido do exequente, posto que é ônus da parte 

diligenciar na tentativa de localização de bens do executado.Intime-se para 

que a credora indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 30922 Nr: 2899-88.2004.811.0085

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMR, ACRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANKLIN DE DEUS CARDOSO 

- OAB:OAB/MS 6.630 -B

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por ANDRIELY 

CRISTIANE RIVA FREITAG, representada por LOERI MARIA RIVA em face 

de PAULO ADELAR FREITAG, todos com qualificações nos autos.

 À fl. 83v, a parte autora requereu o arquivamento da presente execução, 

informando que a parte executada faleceu.

É o breve relatório.

Decido.

Ante o pedido da parte autora, ocorrendo a perda superveniente do 

interesse processual, a extinção do processo sem resolução do mérito é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do 

Novo Código de Processo Civil.

Recolha-se eventual mandado de prisão em aberto.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 38178 Nr: 739-80.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de PEDRO CLAUDINO DA SILVA, qualificado nos autos, 

para apurar os delitos previstos nos artigos 217-A, 226, inciso II (última 

figura), c/c artigo 61, inciso II, letras “e”, “f” e “h”, e artigo 71, caput, todos 

do Código Penal.

À fl. 167, o representante do Ministério Público manifestou-se pela 

extinção da punibilidade do réu, tendo em vista a certidão de óbito juntada 

à fl. 164.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante da certidão de óbito acostada aos autos à fl. 164 e da manifestação 

ministerial de fl. 167, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal e no 

artigo 62 do Código de Processo Penal, a declaração de extinção da 

punibilidade do aludido réu é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de PEDRO CLAUDINO DA SILVA, qualificado nos 

autos.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações de 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61240 Nr: 575-71.2017.811.0085

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regivan da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pelo BRADESCO 

FINANCIAMENTOS em face de REGIVAN DA SILVA, ambos qualificados 

nos autos.

À fl. 27, foi determinada a emenda da inicial, com a comprovação da mora 

da parte requerida.

No entanto, conforme petição de fl. 31 e verso, a parte autora requereu a 

extinção da ação pela desistência.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que ainda não houve apresentação de 

contestação por parte do requerido, uma vez que nem foi citado, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela parte autora.

Indefiro o pedido de expedição de ofício para baixa de eventual 

negativação do nome do requerido junto aos órgãos de protesto, posto 

que é ônus da parte tal providência. Ademais, antes mesmo do 

recebimento da inicial, o autor pleiteou a desistência da ação.

 Desentranhem-se eventuais documentos originais, conforme requerido 

pelo autor, mantendo-se cópia nos autos.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Após as baixas e anotações necessárias, arquivem-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57823 Nr: 291-97.2016.811.0085

 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: EZEQUIEL LUCAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Reintegração de Posse ajuizada por Ezequiel Lucas 

Dias em face de Ademir Luke, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 20.

Designada audiência de justificação, a parte autora não apresentou 

testemunhas para serem ouvidas e pugnou por vistas dos autos para 

analisar a documentação apresentada pela parte requerida (fl. 75).

À fl. 77, a parte autora apresentou pedido de desistência da ação, ocasião 

em que a parte requerida não se opôs ao pedido de desistência.

É o sucinto relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte autora pugnou pela extinção da ação pela 

desistência, aliado ao fato de que a parte requerida concordou com o 

pedido do autor, homologo o pedido de desistência e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais.

Transitada em julgado, após as anotações de estilo, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 52308 Nr: 984-86.2013.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROBERTA 

TONIAZZO - OAB:341.115/SP

 Vistos.

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de EDSON GOULART.

Proposta de suspensão condicional do processo aceita pelo acusado em 

29/04/2015, conforme ata de audiência de fls. 63 e verso.

Inexiste nos autos revogação do benefício.

Manifestação ministerial pela extinção do feito à fl. 67.

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, verifico o transcurso do prazo de suspensão do 

processo sem qualquer notícia de revogação do benefício, situação que 

importa na extinção da punibilidade.

Com efeito, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95 e em 

consonância com o parecer ministerial, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de EDSON GOULART e, via de consequência, determino o 

ARQUIVAMENTO do presente feito.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

cautelas devidas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53239 Nr: 397-30.2014.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI CORREIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a presente execução refere-se apenas aos honorários 

sucumbenciais (fls. 146/148) e considerando os comprovantes de 
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recebimentos de fls. 153 (datado de 17/05/2016) e 171 (datado de 

18/10/2017), certifique-se a senhora Gestora Judicial a razão da 

expedição do RPV de fl. 158 e Alvará de fl. 169, bem como intime-se a 

parte autora para informar se houve recebimento em duplicidade, no prazo 

de 05 dias.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55441 Nr: 432-53.2015.811.0085

 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: ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de Divórcio Litigioso ajuizada por Arminda Lucas Pereira 

em face de Genadir Pereira, ambos qualificados nos autos.

A inicial foi recebida à fl. 28.

À fl. 40, consta pedido de extinção da ação nos termos do art. 485, inciso 

IX, do NCPC, alegando óbito da parte autora.

É o sucinto relatório. Decido.

Considerando a informação de óbito da parte autora e considerando 

tratar-se de ação intransmissível, a extinção é medida que se impõe.

Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso IX, do Novo Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais.

Transitada em julgado, após as anotações de estilo, arquivem-se com as 

baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53378 Nr: 492-60.2014.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o requerimento de fl. 58, conforme decisão de fl. 47 e 

certidão de fl. 48, já foi efetivada buscas online visando a localização do 

endereço do requerido, não obtendo êxito na citação, através do 

endereço informado (fls. 49 e 57).

Sendo assim, manifeste-se a parte autora no prazo de 15 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de inviabilizar o 

prosseguimento do presente feito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34750 Nr: 248-20.2003.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIAS ALVINO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARVALHO DUARTE - 

OAB:4.346-A

 Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de JOSIAS ALVINO DE BARROS, qualificado nos autos, 

para apurar os delitos previstos nos artigos 288 (formação de quadrilha), 

299 (falsidade ideológica – documento público) 305 (supressão de 

documento público), e 171, caput, (estelionato) todos do Código Penal.

À fl. 390, o representante do Ministério Público manifestou-se pela 

extinção da punibilidade do réu, tendo em vista a certidão de óbito juntada 

à fl. 389.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Diante da certidão de óbito acostada aos autos à fl. 389 e da manifestação 

ministerial de fl. 390, com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal e no 

artigo 62 do Código de Processo Penal, a declaração de extinção da 

punibilidade do aludido réu é medida que se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSIAS ALVINO DE BARROS, qualificado 

nos autos.

Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações de 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 15335 Nr: 152-68.2004.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉRCIO MACHADO DE ALMEIDA, SEVERINO 

SAVARIS, JOÃO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONYS FOSCHIANI HELBEL - 

OAB:OAB/RO 8737, BARBARA HADASSA DA SILVA TUPAN - 

OAB:OAB/RO 8550, MARCOS MEDINO POLESKI - OAB:OAB/RO 9171, 

MAX ALEI GOULART - OAB:OAB/MT Nº 8403

 Posto isto, acolho a cota ministerial de fls. 268/269 e via de consequência 

RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva do Estado, razão que 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados Nercio Machado de 

Almeida, Severino Savaris e João Machado, todos devidamente qualificado 

nos autos, em relação ao crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV 

c/c artigo 29, ambos do Código Penal, o que faço com fundamento no 

artigo 107, inciso IV, 1ª figura, c/c o artigo 109, I, c/c art. 115, última figura, 

todos do Código Penal.Expeça-se o Alvará de Soltura em favor de Nércio 

Machado de Almeida.DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

proceda-se com as referidas baixas no sistema BNMP 2.0 em face 

Severino Savaris, João Machado e Nércio Machado de Almeida.Deixo de 

analisar a petição de fls. 276/280, tendo em vista que a mesma restou 

prejudicada.Ciência ao Ministério Público Estadual.P.R.I.C.Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de praxe.Às providências.Terra Nova do Norte, 14 

de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 59362 Nr: 1052-31.2016.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE BORGES SOARES, ELIZETE MENDES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação processual vigente, que 

INTIMO a parte autora/exequente para que se manifeste acerca da 

certidão de Oficial de Justiça (negativa) de fls. 40, no prazo legal, a seguir 

transcrito: "... DEIXEI DE CITAR os requeridos VICIANE BORGES SOARES E 

ELIZETE MENDES BORGES, tendo em vista que segundo informações dos 

moradores da décima agrovila, incluindo a senhora Elisandra Bia, as 

requeridas residem atualmente em Peixoto de Azevedo, onde são 

proprietárias de um restaurante. ..."

Publicado no DJE nº ____ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54731 Nr: 14-18.2015.811.0085

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA - 

OAB:341784, ELENICE GARCIA DA SILVEIRA - OAB:277.878/ SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:OAB/MT 16500-B

 Certifico, nos termos da legislação processual vigente, que o Requerido 

intimado da sentença de fls. 54/55, através do DJE nº 10047, publicado em 

28.06.2017 (fls. 56) para prestar contas de todos os processos 

envolvendo a sociedade comum ou de fato de advogados, bem como os 

possíveis levantamento de valores realizados pelo requerido deixou 

transcorrer IN ALBIS para se manifestar.

Certifico por fim, que neste ato passo a INTIMAR a parte 

autora/requerente: '... Inexistindo a apresentação das contas pela parte 

requerida, intime-se a parte autora para que dentro do prazo de 15 

(quinze) dias, apresente as aludidas contas, com fulcro no artigo 550, § 

6º, segunda parte, do NCPC. Transitada em julgado, instaura-se, 

definitivamente, a segunda fase da ação de prestação de contas. P.R.I.C."

Publicado no DJE nº ____ em ___/___/____.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55214 Nr: 297-41.2015.811.0085

 AÇÃO: Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELMIRO PEDROSO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Autos n° 297-41.2015.811.0085 – Código n° 55214

Requerente: Edelmiro Pedroso Goulart

S E N T E N Ç A

Vistos em correição.

Trata-se de pedido incidental para progressão de regime formulado pelo 

reeducando Edelmiro Pedroso Goulart, qualificado nos autos em epígrafe.

Instado a manifestar-se o Ministério Público pugnou pela extinção do feito 

ante a perda do objeto porque o pedido fora decidido nos autos 

Cód.55199.

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Pois bem, analisando os autos, deflui-se a ausência de pertinência em se 

dar andamento ao presente feito, haja vista que o pedido para progressão 

do regime já foi decidido na ocasião da audiência admonitória realizada no 

Juízo da Comarca da Capital, consoante ata de audiência encartada nos 

autos em apenso Cód.55199.

Nesse norte, e sem maiores delongas, em razão da evidente perda do 

objeto da presente ação, ausente, portanto, o interesse de agir. JULGO 

EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do 

Código de Processo Civil.

Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Terra Nova do Norte/MT, 25 de julho de 2016.

Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 499-13.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA DE SOUZA ZARTH, ERICA PATRICIA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

NOVA GUARITA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO BARASUOL 

- OAB:19904/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que impulsiono os autos para INTIMAÇÃO do patrono da 

parte AUTORA para que no prazo de 15 (quinze) dias compareça a 

Secretaria da Vara Única para assinar a petição inicial que encontra-se 

apócrifa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63844 Nr: 469-75.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANE RIBEIRO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - 

UNOPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE ALENCAR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 16037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 469-75.2018.811.0085 (Código 63844)

Requerente: Elizane Ribeiro Rosa

Requerido: Universidade Norte do Paraná - UNOPAR

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, o autor, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 10 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63820 Nr: 457-61.2018.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLAYTON ANTONIO FIDELEX – ME, KLAYTON 

ANTÔNIO FIDELEX, ALINE KATIÚSCIA DA SILVA FIDELEX, ALONSO REGIS 

MATIELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 457-61.2018.811.0085 (Código 63820)

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-grossense

Executado: Klayton Antonio Fidelex-ME e outros.

Vistos.

CITEM-SE as partes executadas para, no prazo de 3 (três) dias, contado 

da citação, efetuarem o pagamento da dívida (art. 829 do NCPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

NCPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado.

A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, mediante 

demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e não 

trará prejuízo ao exequente.

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 
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(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Terra Nova do Norte/MT, 08 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 469-56.2010.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO PEREIRA DO NASCIMENTO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT-3099, JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15.995/ MT, 

THIAGO SILVA MENDES - OAB:14934

 Vistos.

 Considerando o Ofício nº 223/2018/PJ, em que informa que o Promotor de 

Justiça não estará na Comarca no dia 16/05/2018, designo nova data para 

a audiência, sendo o dia 29 de maio de 2018, às 15:40 horas.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51284 Nr: 1237-11.2012.811.0085

 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): MANOEL RODRIGUES DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/ MT

 S E N T E N Ç A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de MANOEL RODRIGUES DE 

FREITAS NETO, qualificado nos autos, em que o acusa de praticar ato 

ímprobo, pois no dia 25/09/2011 o requerido, na qualidade de Prefeito 

Municipal, à época, realizou viagem juntamente com Secretários de 

governo para unidade federativa diversa sem a devida e prévia 

comunicação do Poder Legislativo local, desrespeitando, assim, o que 

dispõe o artigo 70, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município, assim como 

princípios constitucionais da administração pública. Aduziu que o 

requerimento somente foi protocolizado na Câmara de Vereadores no dia 

26/09/2011, ou seja, após o deslocamento do requerido, pelo assessor de 

gabinete. A petição inicial veio instruída com os documentos de fl. 13/108. 

O

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51284 Nr: 1237-11.2012.811.0085

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5.925/ MT

 S E N T E N Ç A Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação civil de 

responsabilidade por ato de improbidade administrativa proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de MANOEL RODRIGUES DE 

FREITAS NETO, qualificado nos autos, em que o acusa de praticar ato 

ímprobo, pois no dia 25/09/2011 o requerido, na qualidade de Prefeito 

Municipal, à época, realizou viagem juntamente com Secretários de 

governo para unidade federativa diversa sem a devida e prévia 

comunicação do Poder Legislativo local, desrespeitando, assim, o que 

dispõe o artigo 70, parágrafo 2º, da Lei Orgânica do Município, assim como 

princípios constitucionais da administração pública. Aduziu que o 

requerimento somente foi protocolizado na Câmara de Vereadores no dia 

26/09/2011, ou seja, após o deslocamento do requerido, pelo assessor de 

gabinete. A petição inicial veio instruída com os documentos de fl. 13/108. 

O requerido foi notificado à fl. 112, mas permaneceu inerte.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62533 Nr: 1372-47.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O, TIAGO FRIGHETTO - OAB:23745-O/ 

MT

 Dessa feita, considerando que o acusado constituiu advogado, conforme 

a data retro mencionada e, posteriormente, fora-lhe nomeado o advogado 

dativo Dr. Tiago Friguetto, chamo o feito à ordem para REVOGAR a r. 

decisão de fl. 41 referente à nomeação do douto causídico, razão pela 

qual DETERMINO o desentranhamento das fls. 42/58 devendo as mesmas 

serem substituídas por certidão.Pois bem. Analisando a defesa prévia 

apresentada, verifico que os argumentos expedidos não são suficientes 

para ilidir a “opinio delicti”, ou seja, são insuficientes, por ora, para afastar 

a materialidade do delito e os indícios de autoria.Assim, ante a inexistência 

de quaisquer das hipóteses ensejadoras do julgamento antecipado da lide, 

nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO solenidade para 06/06/2018 às 

17h00min, DETERMINANDO a intimação da defesa, das testemunhas 

arroladas e do órgão ministerial para comparecimento. Depreque-se a 

oitiva das testemunhas, se necessário, fixando prazo para o cumprimento, 

consoante preceitua o artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC.Com o 

fito de evitar que os autos venham conclusos na data da solenidade sem o 

cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO que a Secretaria 

de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.EXPEÇA-SE a certidão em favor 

do advogado nomeado, no importe de 01 (um) URH.DETERMINO a 

alteração no sistema Apolo, devendo tão somente constar o nome do 

causídico constituído. ATENTE-SE a Secretaria de Vara no tocante as 

juntadas das peças processuais urgentes, ora protocoladas, a fim de que 

se evitem a morosidade processual.INTIMEM-SE o acusado, o advogado, e 

as testemunhas arroladas.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público 

Estadual.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra 

Nova do Norte/MT, 02 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 64295 Nr: 484-68.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria de Conservas Chem Ltda-ME, Espólio de Luiz 

Clemente Chemim, Daumer Chemin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF Adm de Consórcios Nacional Ltda, 

Rodobens Administradora de Consórcios ltda, Bradesco Vida e 

Previdência S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
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DATA 02/07/2018 ÀS 14 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 02/07/2018, às 14 horas, para a 

audiência, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 268-49.2014.811.0077

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José S/A Agrícola e Pastoril, Aderbal de 

Olanda Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

DATA 18/06/2018 ÀS 14 HORAS

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

comparecer, na sede deste Fórum, no dia 18/06/2018, às 14 horas, para a 

audiência, em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

Sentença

Dados do Processo: Processo: 609-85.2008.811.0077 Código: 26588 Vlr 

Causa: R$ 0,00 Tipo: Crime Espécie: Execução da Pena->Execução 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS

Polo Passivo: VALDIR PEREIRA DA ROCHA

SENTENÇA. Vistos em correição. Trata-se de processo de execução de 

pena de Valdir Pereira Rocha. O Ministério Público se manifestou às fls. 

662 pedindo a extinção da punibilidade, tendo em vista o óbito do apenado, 

consoante certidão de fls. 660. É o relatório. Fundamento e decido. A 

punibilidade deve ser extinta. Conforme se depreende da fl. 660 dos 

autos, verifica-se que o recuperando foi morto na Cadeia Pública de 

Várzea Grande/MT, não havendo mais razões de existir o presente 

processo executivo de pena. Ademais, cumpre ressaltar que a morte do 

agente é causa de extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso 

I do Código Penal, que assim dispõe: Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I 

- pela morte do agente; DIANTE DO EXPOSTO e por tudo o mais que dos 

autos consta, julgo extinta a punibilidade de Valdir Pereira Rocha, com 

fundamento no art. 107, I, do Código Penal, c/c art. 62 do Código de 

Processo Penal. Publique-se. Registre-se Intime-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se com 

as baixas e anotações de estilo.

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): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71868 Nr: 971-07.2011.811.0102

 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: MANOEL CABRAL DA SILVA, ESPÓLIO DE ERNANDES 

CABRAL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT, GELSON DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE F.PIRES - 

OAB:7679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANTUIL FERNANDES JÚNIOR 

- OAB:10705 MT

 Nos termos da legislação vigente, Intimo o Advogado ADRIANO VALENTE 

F. PIRES, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, proceder a 

devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e 

demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122456 Nr: 1065-08.2018.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDNS, LRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De outro lado, INDEFIRO a inicial quanto ao pedido de adequação de 

visitas, o que faço com fulcro no art. 485, I e V do CPC, tendo em vista que 

o pedido foi objeto do acordo realizado entre as partes, homologado por 

sentença transitada em julgado (autos nº 569-81.2015.811.0102), onde 

ficou prevista a possibilidade de viagens com pernoites da menor com seu 

genitor quando esta completasse 07 (sete) anos de idade, o que ainda não 

ocorreu.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 112524 Nr: 1434-70.2016.811.0102

 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: DDAP, DLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DAVI MACIEL DOS 

SANTOS - OAB:19953/O

 Autos n.1434-70.2016.811.0102

Código n. 112524

Vistos, etc.

DEFIRO a cota do ministério público à ref. 45.

INTIMEM-SE as partes para que compareçam ao Ministério Público da 

comarca de Vera/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que se 

proceda a coleta do material necessário para realização do DNA. No 

mesmo ato, DEVERÁ o oficial de justiça informar as partes os custos da 

realização do exame, conforme cota do Ministério Público à ref. 45, valor 

este que deverá ser rateado entre as partes (artigo 95, do CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Vera/MT, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111367 Nr: 920-20.2016.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE GODOI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 920-20.2016.811.0102

Código nº: 111367

Vistos etc.

Tendo em vista o cumprimento de sentença promovido à ref. 55:

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, 11 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114188 Nr: 483-42.2017.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, KMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse cenário, JULGO PROCEDENTE o pedido versado na inicial, para, 

confirmando a liminar deferida nos autos, CONDENAR os requeridos, na 

obrigação de fazer consistente em fornecer a substituída o tratamento 

com psiquiatra infantil, pela rede pública de saúde ou, à falta de 

disponibilidade de vagas no SUS, na rede privada, dentro ou fora do 

Estado de Mato Grosso, disponibilizando à substituída a realização de 

todos os exames e consultas necessários ao tratamento, disponibilizando 

ainda, se necessário, transporte, estadia e custeio das despesas com 

acompanhante. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106735 Nr: 973-35.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/ 

16.505-B

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, DA DESIGNAÇÃO 

HASTA PÚBLICA A SER REALIZADA NOS AUTOS, SENDO O 1º LEILÃO: 

06.09.2018 A PARTIR DAS 10:00 HORAS E 2º LEILÃO: 06.09.2018, A 

PARTIR DAS 13:00 HORAS, NO SITE www.balbinoleiloes.com.br, 

CONFORME PETIÇÃO JUNTADA À REF. 328 DOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111756 Nr: 1131-56.2016.811.0102

 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: LOURIVAL ANTONIO PEREIRA, MARIA DE LOURDES 

SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIDO SCHILLE, ANA LEITE CARAN SCHILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, SILVANO FRANCISCO DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE FELIPE PORTUGAL - 

OAB:70096, EDERLAINE MIRIAM OLIVEIRA BARBOSA - OAB:22386/O, 

ÉRICO PRADO KLEIN - OAB:70041/PR

 Autos n.1131-56.2016.811.0102

Código n. 111756

Vistos, etc.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de ref. 35, a fim de que seja decretada a 

revelia do requerido Guido Schille, uma vez que a manifestação constante 

dos autos (ref. 28), trata-se de pedido de habilitação do espólio.

Assim, diante da notícia do falecimento do requerido (ref. 36), e 

considerando, por outro lado, de se configurar alguma das hipóteses de 

habilitação dos herdeiros nos próprios autos, já que devidamente 

comprovado o óbito do devedor (art. 689, do CPC), SUSPENDO o processo 

e determino a citação, por mandado (CPC, art. 247 e art. 690, parágrafo 

único do CPC), dos sucessores do falecido, a fim de que conheçam da 

presente demanda e, querendo, apresentem eventual objeção (por ora) 

unicamente à sua condição de herdeiros do falecido Guido Schille, 

trazendo documentos que porventura atestam a existência de outros 

sucessores, bem como quanto à existência de inventário, e 

pronunciem-se sobre a presente ação, tudo em 05 (cinco) dias (art. 690 

do CPC).

 Após, INTIME-SE a parte requerente para manifestação.

 Na sequência, conclusos para deliberação.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Vera/MT, 07 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
       PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE ARIPUANÂ 
 

EDITAL Nº. 09/2018-DF 
 
A MMª. Senhora Juíza Substituta e Diretora do Foro da Comarca de Aripuanã/MT, 
Daiane Marilyn Vaz, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado na Resolução nº. 
154, de 13 de julho de 2012 do Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015-
CGJ e artigo 1.619 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso; 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº. 05/2018-DF (DJE: 10198), o qual tornou público a 
convocação das instituições públicas e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta 
cidade de Aripuanã/MT, para participarem do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de 
obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional dos processos realizados nesta Comarca de 
Aripuanã/MT; 

 
CONSIDERANDO que após o prazo estipulado para a realização das inscrições somente 02 
(duas) entidades apresentaram os documentos necessários; 

 
CONSIDERANDO a quantidade ínfima de entidades aptas a participarem da habilitação e 
cadastro para receberem recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das 
composições civis, das transações penais e suspensão condicional dos processos; 

 
RESOLVE: 
 
TONAR PÚBLICO A REABERTURA DA CONVOCAÇÃO para as instituições públicas 
e/ou privadas com finalidade social, sediadas nesta cidade de Aripuanã/MT, para participarem 
do Cadastro e Habilitação, com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das 
prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais e suspensão condicional 
dos processos realizados nesta Comarca de Aripuanã/MT. 
 

1. Dos objetivos: 
 

a) Cumprir com a finalidade pública da Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal, 
enquanto instancia do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos oriundos das 
prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas; 

b) Selecionar as entidades candidatadas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas 
para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que adéquem as 
exigências da Resolução nº. 154 do CNJ. 

c) Contribuir para fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de 
promoção do desenvolvimento humano e comunitário. 

 
2. Quem pode participar: 

 
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 

regularmente constituídas, desde que: 
 

a) Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento; 
b) Possuam sede própria na Comarca; 
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social 

voltado a criança e adolescente; 
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d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação de 
serviços à comunidade; 

e) Atuem diretamente no trabalho de ressocialização de crianças e adolescentes em 
conflito com a Lei; 

f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substancias 
psicoativos; 

g) Apresentem projetos compatíveis com os requisitos deste Edital. 
 
 

2.1  Quem não pode participar 
 

a) Empresas privadas com fins lucrativos; 
b) Entidades conveniadas com outras instancias do Poder Judiciário; 
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, 

médio e fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas; 
d) Fundações e Instituições empresariais; 
e) Organizações internacionais; 
f) Entidades que não possuem 01(um) ano de funcionamento; 
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca; 
h) Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, Estadual, 

Municipal e do Poder Judiciário. 
 
3.  Prazo e local da inscrição: 

 
O prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais para cadastrar 

será de 30(trinta) dias, a partir da públicação deste Edital, sendo que o cadastro deverá ser 
realizado na Comarca de Aripuanã/MT. 
 

4. Da documentação: 
  

As entidades deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos descritos no 
item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ, quais sejam: 

 
a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em Cartório; 
b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 
c) Número do CNPJ da entidade; 
d) Comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas federal, 

estadual e municipal. 
 

5. Da seleção e divulgação do resultado: 
 

a) Todos os cadastrados serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe da 
Diretoria; 

b) Após todo procedimento (visita à entidade com a confecção do Relatório de Visita 
constante no Anexo II e vista dos autos ao Ministério Público), será publicada a 
relação das entidades que tiverem os cadastros aprovados. 

 
6. Apresentação do Projeto: 

 
a) O Projeto deverá ser apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) dias, no modelo 

previsto no anexo III do provimento, contador no prazo da publicação das listas das 
entidades que estão com os cadastros regulares; 
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b) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas. 
 
 

Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões referentes a este 
Edital, a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos omissos serão decididos por este Juízo. 
 
Aripuanã/MT, 04 de maio de 2018. 
 
  
 
 
 
DAIANE MARILYN VAZ 
Juíza Substituta e Diretora do Foro 
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ANEXO I 
 

DEMONSTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Entidade  
CNPJ  
Responsável  
CPF  
Competência Mês:                          Ano: 
 

SALDO INICIAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
  
Saldo inicial total (A)  
 

DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(B)  
 

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS 
Nº de 
ordem 

Data Descrição R$ 

    
    
    
Total dos recebimentos do mês(C)  
 

APURAÇÃO DO SALDO FINAL MENSAL 
Saldo inicial total (A)  
(+) Total dos recebimentos do mês (B)  
(-) Total dos pagamentos do mês (C)  
(=) SALDO FINAL TOTAL (D)  
 

SALDO FINAL DISCRIMINADO 
Descrição Saldo R$ 

  
  
  
Saldo inicial total (E)  
 
Local, data 
Responsável, assinatura. 
 
Observações: 
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 1 – Saldo inicial discriminado   – saldo existente no inicio do período em Caixa 
e/ou Banco informando nome do Banco, agencia, tipo e número de conta. 
 
2 – Demonstrativo dos recebimentos – utilizar uma linha para cada recebimento, em 
ordem cronologia da data do efetivo recebimento (regime de caixa). Acrescentar linhas que se 
fizerem necessárias. 
 
3 – Demonstrativo de pagamentos – utilizar uma linha para cada pagamento, em ordem 
cronológica da data do efetivo pagamento (regime de caixa). No caso dos pagamentos, 
cheques não compensados no mesmo mês devem ser considerados na planilha do mês de 
compensação do cheque. Acrescentar linhas que fizerem necessárias. 
 
4 – Dos documentos    – todos os documentos informados serão baseados em 
documentos aceitos pela legislação fiscal (ex.: notas ficais, cupons fiscais, recibos de 
pagamentos e autônomos, recibos de salários, etc.), devidamente preenchidos, conforme item 
7.32.48, II – c, do Provimento. Anexar extrato bancário do período. 
 
5 – Da prestação de contas final   – deverá ser acompanhada de Relatório 
detalhado, assinado pelo responsável da entidade beneficiada, contendo informações tais 
como: execução do objeto e atingimento dos objetivos; meta alcançada, população 
beneficiada, avaliação de qualidade dos serviços prestados, montante de recursos aplicados; 
descrição do alcance social; localidade e/ou endereço da execução do objeto/objetivo; demais 
informações ou registros e, especialmente, detalhar as atividades realizadas no atendimento ao 
público alvo, inclusive com registro fotográfico(item 7.32.48, II – a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilizado - 16/05/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10257 Caderno de Anexos - 6 de 13



ANEXO II 
 

 
FORUMULARIO DE CADASTRAMENTO 

Dados de identificação da Entidade interessada 
Nome Completo da Instituição: 
 
CNPJ: 
Natureza Jurídica: 
Endereço: 
Município: 
Atividade principal da instituição: 
Nome completo do diretor da instituição: 
 
CPF: 
Telefone residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone celular: 
E-mail: 
Responsável pelo benefício: 
Assinatura do diretor da instituição: 
 
Acompanha o cadastro cópia dos seguintes documentos, conforme item 7.32.28: 
 

a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em cartório; 
b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 

administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 
c) Os comprovantes de regularidade fiscal junto às Fazendas Públicas nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO III 

 
MODELO DE RELATÓRIO DE VISITA 

 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL 

ENTREVISTADOR: 
 
INSTITUIÇÃO: 
 
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO: 
 
DATA: 
HORÁRIO: 
1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
1.1 NOME: 
1.2 FUNÇÃO: 
1.3 TELEFONE: 
 
 
2- DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE 
 
2.1 NOME: 
2.2 FUNÇÃO: 
2.3 TELEFONE:  
2.4 OBSERVAÇÕES: 
 
 
 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
 
3.1 – Períodos e Turnos 
 
 
 

(   ) Dias úteis 
[Manhã (    )/ Tarde (    )/ Noite (   )] 
(   ) Sábados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Domingos 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 
Feriados 
[Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite (   )] 

3.2 – Número limite de vagas: 
Manhã: 
Tarde: 
Noite: 

Obs.: 

3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 
 
 
 

Obs.: 

3.4 – Há período(s) de férias durante ao 
ano?(Interrupção dos serviços prestados) 
 
 

Obs.: 
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3.5 – Existe algum benefício que pode ser 
oferecido ao prestador de serviços (vale 
transporte, alimentação etc.)? 
 
*Se a resposta for SIM especifique. 
 
 

(    ) Não 
 
(    ) Sim 

4 – INSTALAÇÕES  
4.1 – Como é o acesso à instituição? 
 
 
 
 

(   ) Fácil 
(   ) Difícil 
 
Obs.: 
 
 

4.2 – O espaço físico, em termos de 
estrutura, organização, segurança, mobiliário 
e manutenção são: 
 

(    ) Adequado 
(    ) Razoável adequado 
(    ) Precisa de melhorias 
 
Obs.: 
 
 

4.3 – Caso de necessidade, é oferecido ao 
prestador de serviços Equipamento de 
Proteção Individual (EPI)? 

(    ) Sim 
(    ) Não 
 
Obs.: 
 

4.4 – Em caso de emergência, há 
equipamentos de combate à incêndio 
disponíveis? 

(    ) Sim – Quais ? 
 
 
(     ) Não 
 
Obs.: 
 
 

4.5 – Em caso de acidente com o prestador 
de serviços, qual o procedimento a ser 
adotado pela instituição? 

Obs.: 
 
 
 
 

5- ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 
APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITORIO 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 
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4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

ENSINO/CRECHE 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

LIMPEZA/COZINHA 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

MANUTENÇÃO 
ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 

1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite  
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(    ) 
OUTROS 

ATIVIDADE TURNO Nº. DE VAGAS 
1. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 

(    ) 
 

2. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

3. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

4. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

5. Manhã (   )/ Tarde (   )/ Noite 
(    ) 

 

 
 
Observações gerais: 
 
 
 
Assinaturas: 
 
Técnico responsável pelo relatório 
 
 
 
Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO IV 
 

1. Dados de Identificação de Projeto e da Instituição: 
 
1.1 Título do Projeto; 
1.2 Nome da Entidade; 
1.3 Endereço da Entidade; 
1.4 Presidente e/ou diretor da instituição; 
1.5 Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição; 
1.6 Conta Bancária. 
 
2. Justificativa: 
 
Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do projeto na 
instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas envolvidas na 
instituição e quais áreas o projeto se voltará. 
 
3. Objetos do Projeto: 
 
Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los com os 
resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4. Público alvo: 
 
Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público alvo a ser 
beneficiado com o projeto. 
 
5. Impacto: 
 
Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que se 
destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
 
6. Recursos materiais: 
 
Recursos materiais, acompanhado de 03(três) orçamentos referentes ao objeto da aquisição, na 
existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária respectiva, se houver, e sendo 
estes legíveis, contendo nome de um responsável devidamente identificado e com validade no 
momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-mail. 

 
6 - ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 

UNIDADE DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE TOTAL 1 
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TOTAL 2  
Unidade  = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Unidade = preço da cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor da unidade; Total 2 
=  soma da coluna Total 1. 
 
 

7 – CALENDÁRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
Atividade          Jan 

2018 
Fev 
2018 

Mar 
2018 

Abr 
2018 

Mai 
2018 

Jun 
2018 

Jul 
2018 

Ago 
2018 

Set 
2018 

Out 
2018 

Nov 
2018 

Dez 
2018 

 
 
 

            

 
8 – Recursos Humanos 
 
Descrição dos recursos humanos necessários à execução do projeto, com a identificação (RG, 
CPF e comprovante de residência) das pessoas que irão participar da respectiva execução; 
 
 
 
9 – Proficiência 
 
Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua proficiência. 
 
 
10 – Conclusão 
 
 
APÊNDICES 
 
 
REFERÊNCIAS 
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